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AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

O sr. Francisco David d Andrade, CPF n° 332.282.300-82, torna público 

que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Castanhal, 

autorização de funcionamento para atividade de "clube, hotel e 

restaurante, ", situado à Rua Terezinha Rodrigues, S/N, Bairro Bom Jesus, 

através do Processo n° 00540/2017. 

 

PORTARIA N° 005/17, 06 DE SETEMBRO DE 2017. 
O  SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NAILTON NAZARENO 
CARVALHO DE OLIVEIRA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
RESOLVE: RESOLVE: Art. 1º - Designar o servidor JURACI DOS ANJOS, 
matricula funcional nº 72559, Coordenador de Apoio Administrativo, com lotação 
na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL como fiscal de contrato 
responsável por fiscalizar os serviços de Processo de Inexigibilidade Nº001/2017 
celebrado com as empresas contratadas para a prestação de serviços, referente 
ao credenciamento de veículos utilitários, os quais transportaram as atletas de 
várias modalidades esportivos para participação em campeonatos, pelo período 
de 05(cinco) meses, considerando que cabe a está Secretaria manter fiscal 
formalmente nomeado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela 
entidade. Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor a partir do 1 de setembro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário, Art. 3° - Publique –se, registre –se, 
cumpra - se e dê ciência ao interessado. GABINETE DO SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ESPORTE aos 06 dias do mês de setembro de 2017. 

 

 

LEI MUNICIPAL Nº021/17, DE 04 DE SETEMBRO DE 2017 
“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA 
GUARDA MUNICIPAL DE CASTANHAL E DA 
NOMENCLATURA DO CARGO DE COMANDANTE DA 
GUARDA GERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. A 
Câmara Municipal de Castanhal aprovou e o Prefeito 
Municipal sanciona a seguinte Lei: Art. 1º - A “Guarda 
Municipal de Castanhal” passará a ser denominada 
“GUARDA CIVIL” DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. Art. 2º - A 
nomenclatura do cargo de “Comandante Geral da Guarda” 

passará a ser “Inspetor Geral da Guarda”. Art. 3º - Ficam 
revogadas todas as disposições em contrário sobre as 
denominações do artigo 1º e 2º, e que estão estabelecidas na 
Lei Municipal 2.084, de 14 de março de 1974, na Lei 
Municipal nº 052, de 30 de dezembro de 2013, no Decreto 
nº 028, de 14 de Maio de 2014, no Decreto nº 036, de 08 de 
julho de 2014, no Decreto nº 039, de 30 de julho de 2014, 
no Decreto nº 042, de 09 de setembro de 2014, na Lei 
Municipal nº 024, de 22 de agosto de 2016. Art. 4º - Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio 
Maximino Porpino da Silva, aos  04 dias do mês de   
setembro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 

Municipal 

 

PORTARIA Nº2.594/17, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES; Considerando, o requerimento 

constante do Processo n°10722/9/2017, RESOLVE: Art. 1º - 
Distratar o contrato temporário da servidora LUCIANE 
PEREIRA DE MORAES, cargo Cuidadora, lotação Secretaria 
Municipal de Assistência Social.     Art. 2º - Esta Portaria 
entra em vigor, com efeito retroativo a 05 de setembro de 
2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - 
Publique-se, registre-se e cumpra-se, Palácio Maximino 
Porpino da Silva, 06 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 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 018/2017 

CREDENCIAMENTO Nº 001/2016 
1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2016 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal-Fundo Municipal de Saúde de 
Castanhal. Contratado: L. B. GARZON & CIA LTDA-ME. CNPJ Contratado: 
08.805.587/0001-07. Objeto: Serviço no atendimento de consultas de médicas e 
cirurgia geral (hérnia, vesícula, estômago, histerectomia e próstata), conforme 
Tabela Unificada do Sistema Única de Saúde para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Prazo Aditado: de 05/09/2016 a 06/09/2017 para 
06/09/2017 a 06/09/2018. Valor Aditado: passará de R$ 180.000,00 para R$ 
225.000,00. Castanhal, PA, 06 de setembro de 2017. Silvan Francisco da Silva. 
Secretário Municipal de Saúde. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2017 
A Comissão Permanente de Licitação-CPL da Prefeitura Municipal de Castanhal, nomeada pela Portaria n.º 019/17 de 04/01/2017, com arrimo no que dispõe o Art. 24, 
Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93 – “nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação 
que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, bens necessários ao atendimento de situação emergencial ou calamitosa e 
para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos.” Neste sentido, a instrução de Dispensa de Licitação, em caráter emergencial 
fundamentada no Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93, para Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da rede Municipal e Estadual de ensino ,faz-se imprescindível visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) 
deste Município de Castanhal-PA. De acordo com a exposição de motivos da Coordenadoria de Transporte Escolar da SEMED elencados no Memorando 006/2017, a 
contratação em caráter emergencial justifica-se inicialmente pela futura extinção do Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar em 03/08/2017 através 
das Dispensas de Licitação 02/2017 e 09/2017, sem possibilidade de renovação contratual. É importante ressaltar que durante a prestação dos serviços através das 
dispensas, ora  mencionadas, no prazo máximo de 180 dias, houve minucioso levantamento de dados técnicos elaborado pela Coordenadoria de Transporte Escolar, 
com base em Georreferenciamento tendo início em fevereiro e conclusão em março/2017, contando ainda com a ausência de  infraestrutura de transportes e 
equipamentos adequados à eficiente coleta de informações qualitativas, configurando  verdadeiro comprometimento da equipe envolvida, frente ao desafio do trabalho 
proposto. Após o Georreferenciamento, foi realizado o tratamento dos dados identificando as possíveis distorções nas planilhas disponibilizadas pela gestão anterior. 
Em seguida a equipe repensou algumas rotas  e as mesmas foram agrupadas em lotes para facilitar a logística mais adequada ao perfil dos discentes e 
especificidades regionais, demonstrando também vantajosidade para administração ao passo que o agrupamento por lotes permitirá diluição dos custos e redução no 
valor da quilometragem em rotas maiores .Neste aspecto, o benefício é mútuo tanto para a administração pelo beneficiamento na  melhor logística dos serviços 
prestados e consequente redução dos custos, como também para o licitante que poderá concorrer com rotas afins. Tais informações podem ser facilmente consultadas 
nos anexos do Edital do Pregão Presencial 47/2017 que teve sua abertura agendada para dia 21/07, entretanto em virtude de ajustes imprescindíveis nos requisitos de 
habilitação e termo de referência, teve seu edital retificado, e data adiada para 28/08/2017. Diante do exposto, vale mencionar que a instrução do procedimento 
licitatório obedecendo todos os ritos da fase interna demandaram ainda tempo necessário, tendo em vista que todas as medidas de planejamento foram formalizadas 
devidamente dentro dos prazos e instrumentos disponibilizados. Por isso, o não atendimento desta demanda interfere diretamente na descontinuidade do calendário 
escolar, impactando negativamente na vida do alunado da zona rural.    A presente contratação em caráter emergencial contempla 5 (cinco meses), de agosto a 
dezembro/2017, ou até a conclusão do procedimento licitatório. Após ampla pesquisa no mercado local, várias empresas tiveram a oportunidade em apresentar preços 
vantajosos demonstrados no mapa comparativo de preços, bem como na planilha anexada nos autos.  

EMPRESAS VENCEDORAS COM MENOR PREÇO 
 

  EMPRESA CNPJ  VALOR  

LOTE I RV TRANSPORTES 14.428.570/0001-80  R$          236.808,00  

LOTEII SALVE MARIA 06.771.443/0001-62  R$          131.210,00  

LOTE III FELIX E MALCHER 26.281.735/0001-24  R$            29.000,00  

LOTE IV SARAIVA 13.073.344/0001-72  R$          323.776,00  

LOTE V CRISTO REI 22.953.097/0001-90  R$            79.130,00  

LOTE VI BOAVENTURA 06.076.075/0001-32  R$          138.628,00  

LOTE VII S DE A BARBOSA 11.430.363/0001-83  R$            87.535,00  

LOTE VIII MAFARRANE 04.328.297/0001-70  R$            38.640,00  

LOTE IX DUARTE 08.488.312/0001-06  R$            74.538,00  

LOTE X EJ TRANSPORTES 04.325.715/0001-75  R$          270.435,00  

LOTE XI SIDNEY E SILVIO 26.863.206/0001-39  R$            55.278,00  

LOTE XII FS DE MELO 19.236.136.0001-23  R$          251.532,00  

LOTE  XIII SÃO JOSÉ 10.590.494/0001-65  R$          137.460,00  

LOTE XIV PARAMBU 09.225.356/0001-06  R$            46.768,00  

LOTE XV BARRETO 11.535.011/0001-92  R$            38.070,00  

LOTE XVI DANTAS E ANDRADE 13.045.634/0001-02  R$            95.054,00  

LOTE XVII DN TRANSPORTES 14.066.118/0001-27  R$            34.320,00  

LOTE XVIII AS DA SILVA 10.958.526/0001-32  R$            53.082,00  

LOTE XIX RVM DE OLIVEIRA  17.428.570/0001-80  R$            62.790,00  

LOTE XX FELIX E MALCHER 26.281.735/0001-24  R$          144.000,00  

LOTE XXI FELIX E MALCHER 26.281.735/0001-24  R$          192.000,00  

LOTE XXII ALCANTARA E COMERCIO 17.425.782/0001-03  R$            95.255,00  

Esta Comissão Permanente de Licitação, pelo exposto acima, encaminha os presentes autos à Procuradoria Jurídica deste Município, para que se manifeste sobre a 
presente dispensa, tudo em conformidade com as disposições legais. Castanhal/Pará, 07 de agosto de 2017. Danielle Fonseca Silva, Presidente da C.P.L.. Sílvio 
Roberto Monteiro dos Santos, Secretário da C.P.L. Eli Martinho de Souza Santos, Membro da C.P.L. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103 /2017 
Por este termo, reconheço e ratifico o ato de Dispensa de licitação, cujo objeto consiste na prestação de Serviços de Transporte Escolar para alunos em zoneamento 
rural, de forma a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, deste município de Castanhal/PA, onde as contratadas estão listadas abaixo, cujo 
valor total é de R$ 2.615.309,00 (Dois milhões, seiscentos e quinze mil, trezentos e nove reais), nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer 
Jurídico constante deste processo. 

EMPRESAS VENCEDORAS COM MENOR PREÇO 
 

  EMPRESA CNPJ VALOR 

LOTE I RV TRANSPORTES 14.428.570/0001-80  R$       236.808,00  

LOTEII SALVE MARIA 06.771.443/0001-62  R$       131.210,00  

LOTE III FELIX E MALCHER 26.281.735/0001-24  R$         29.000,00  

LOTE IV SARAIVA 13.073.344/0001-72  R$       323.776,00  

LOTE V CRISTO REI 22.953.097/0001-90  R$         79.130,00  
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LOTE VI BOAVENTURA 06.076.075/0001-32  R$       138.628,00  

LOTE VII S DE A BARBOSA 11.430.363/0001-83  R$         87.535,00  

LOTE VIII MAFARRANE 04.328.297/0001-70  R$         38.640,00  

LOTE IX DUARTE 08.488.312/0001-06  R$         74.538,00  

LOTE X EJ TRANSPORTES 04.325.715/0001-75  R$       270.435,00  

LOTE XI SIDNEY E SILVIO 26.863.206/0001-39  R$         55.278,00  

LOTE XII FS DE MELO 19.236.136.0001-23  R$       251.532,00  

LOTE  XIII SÃO JOSÉ 10.590.494/0001-65  R$       137.460,00  

LOTE XIV PARAMBU 09.225.356/0001-06  R$         46.768,00  

LOTE XV BARRETO 11.535.011/0001-92  R$         38.070,00  

LOTE XVI DANTAS E ANDRADE 13.045.634/0001-02  R$         95.054,00  

LOTE XVII DN TRANSPORTES 14.066.118/0001-27  R$         34.320,00  

LOTE XVIII AS DA SILVA 10.958.526/0001-32  R$         53.082,00  

LOTE XIX RVM DE OLIVEIRA  17.428.570/0001-80  R$         62.790,00  

LOTE XX FELIX E MALCHER 26.281.735/0001-24  R$       144.000,00  

LOTE XXI FELIX E MALCHER 26.281.735/0001-24  R$       192.000,00  

LOTE XXII ALCANTARA E COMERCIO 17.425.782/0001-03  R$         95.255,00  
 

TOTAL R$ 2.615.309,00 

Castanhal (Pa) ,  07 de agosto de  2017 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

CONTRATO N.° 156/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 

CONTRATANTE E CONTRATADA, RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa A. S. DA SILVA SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ/MF 
n.º 10.958.526/0001-32, com sede estabelecida na Trav.Calúcia s/nº, Bairro: Agrovila Calúcia, neste Município de Castanhal, representada pelo seu Sócio Juarez 
Romualdo da Silva portadora do RG. n.º 3086235 SSP/PA e do CPF n.º 121.005.102-82, residente e domiciliado na agrovila do Calúcia, neste Município de Castanhal. 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO: O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da 
CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para diversos 
itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:: 1-O preço 
total estimados dos serviços será de R$ 53.082,00 (Cinquenta e três mil e oitenta e dois reais), sendo portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, 
contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2-O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados 
(distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias 
contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições 
estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3-Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, o 
valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, 
até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4-Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão 
requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5-A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta 
dispensa de licitação e o n.º do contrato. 6-As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. 7-Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do 
pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – 
Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.; 0606 – Secretaria Municipal de Educação; 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em 
caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2-Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não 
cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente 
ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo 
que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A 
contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente 
poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, 
como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlick da 
Silva Paiva Jr., durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos 
utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades 
contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a 
contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não 
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sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos 
na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D”; b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5-Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 

Executar os serviços fora do prazo estabelecido 
Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 
(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 

parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, quando notificado 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho. 

Deixar de entregar documentação exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano. 
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total 

estimado para o item. 

Apresentar documentação falsa 
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho. 
Comunicar ao Ministério Público 

Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou 
prevista em lei e no edital do presente instrumento, em 

que não se comine outra penalidade 

Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou 
equivalente /nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 

poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Inexecução total do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos. 

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho. 

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada. 

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. 
A.S. DA SILVA SERVIÇOS – ME, Juarez Romualdo da Silva,  Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:   CPF:  Nome:   CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  

 

A.S. DA SILVA SERVIÇOS – ME 

Juarez Romualdo da Silva 

CONTRATADA 

 

 

CONTRATO N.° 157/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
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CONTRATANTE E CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa DANTAS E ANDRADE LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF 
n.º 13.045.634/0001-02, com sede estabelecida na Rodovia Castanhal/Curuçá, nº S/N, Bairro: Agrovila Campina, neste Município de Castanhal - Pará, representada 
pelo seu sócio JOSÉ ALCIR DANTAS SAMPAIO, brasileiro, solteiro, portador do RG. n.º 3190320 e do CPF n.º 597.849.112-72, residente e domiciliado neste 
Município de Castanhal/PA. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município 
de Castanhal/Pará para diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO: 1- O preço total estimado será de R$ 95.054,00 (Noventa e cinco mil e cinquenta e quatro reais), sendo, portanto, por conta da contratada todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu 
recolhimento e absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados 
(distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias 
contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições 
estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, 
o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, 
até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão 
requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta 
dispensa de licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções.  7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do 
pagamento, correrão à conta do elemento de despesas:  Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – 
Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação; 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em 
caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2-  Os empregados da prestadora de serviço não manterão 
nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus 
empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e 
locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-  A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação 
tributária, fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, 
respondendo integralmente ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente 
contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 5-  Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas 
no termo de referência e contrato, sendo que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-  Cumprir rigorosamente os 
prazos contratuais. 7-  Assumir total responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo na execução do contrato. 8-  Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-  A contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10- Cumprir o horário, trajeto e 
itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- 
Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – 
Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da Silva Paiva Júnior, durante todo o período de vigência do contrato. 12- A contratada deverá 
manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal 
de Educação, sempre que for solicitado. 13- A Contratada responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena 
de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades contratuais. 14- Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em 
conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15- É expressamente proibido 
o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos na execução do transporte. 16- Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, 
comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-  Portar e 
apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18- Os Condutores dos veículos deverão obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, 
conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de idade e possuir habilitação na categoria “D” b)Os 
condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido posteriormente pela Secretaria Municipal de 
Educação de Castanhal. 19-  Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de escolares e somente poderão 
circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira do 
veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA SEXTA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se: 1- Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como demonstrado no 
art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2- Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento da 
contratação. 3- Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4- Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta 
execução do objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1 - O 
contratado que executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste 
edital; apresentar documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e 
parcial do objeto estará sujeito às seguintes sacões:  

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo estabelecido 
 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 
20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total 
ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, quando notificado 
 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  
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Deixar de entregar documentação exigida neste 
edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou 
prevista em lei e no edital do presente instrumento, 
em que não se comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou 
equivalente /nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. 
DANTAS E ANDRADE LTDA – ME,  José Alcir Dantas Sampaio, Contratada. TESTEMUNHAS:  
Nome: CPF: Nome: CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 até 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DANTAS E ANDRADE LTDA – ME 

José Alcir Dantas Sampaio 

CONTRATADA 

CONTRATO N.° 158/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 

CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 e do CPF n.º 057.959.822-
53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal-PA. A CONTRATADA é a Empresa E. J. TRANSPORTE LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
04.325.715/0001-75, com sede estabelecida na Travessa Barão de Cametá, nº 10, Quadra J, Bairro: Imperador, neste Município de Castanhal - Pará, representada 
pelo seu sócio Elton Sampaio da Silva, brasileiro, solteiro, portador do RG. n.º 4349630 e do CPF n.º 697.181.992-68, residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal/PA. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de 
serviço por parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de 
Castanhal/Pará para diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO: 1- O preço total estimado será de R$ 270.435,00 (Duzentos e setenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), sendo portanto, por conta da 
contratada todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem 
efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2-O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos 
serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, 
no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3-Na hipótese de atraso na data 
prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde 
a data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4-Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5-A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º do contrato. 6-As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 
correções. 7-Os preços contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de 
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responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 
FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria 
Municipal de Educação/ 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a 
apresentar a cópia do documento comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN como condição necessária para assinatura 
do mesmo. 1.1-Fica claro que em caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do 
edital desta dispensa e consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2-Os empregados da prestadora de serviço 
não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas 
aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação 
tributária, fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, 
respondendo integralmente ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente 
contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo 
de referência e contrato, sendo que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 7-Assumir total responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato.8-Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste certame. 9-A contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que 
este somente poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar.11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor 
Wanderlyck da Silva Paiva Júnior, durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente 
aos veículos utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidade contratuais. 
14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada 
responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas.15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam alunos 
nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos na execução 
do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom 
andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D”; b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) dias. Após o 
vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, 
quando notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado para o item.  

Apresentar documentação falsa 
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em 

lei e no edital do presente 
instrumento, em que não se comine 

outra penalidade 

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de 
empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. E. 
J. TRANSPORTE LTDA – ME,  Elton Sampaio da Silva, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:   CPF:    Nome:   CPF: 

 
 

PLANILHA 
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Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. J. TRANSPORTE LTDA – ME 

Elton Sampaio da Silva 

CONTRATADA 

 
CONTRATO N.° 159/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 

MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 
CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 

SEGUINTE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES:A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa EXPRESSO ALCÂNTARA & COMÉRCIO EIRELE – ME, 
inscrita no CNPJ/MF n.º 17.425.782/0001-03, com sede estabelecida na Rua José Caetano de Sousa, nº 4, Caiçara, neste Município de Castanhal, representada pelo 
Sr. Ivanildo Alcântara da Silva, brasileiro, solteiro, comerciante, portadora do RG. n.º 2617221 e do CPF n.º 634.804.682-68, residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por 
parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1- O 
preço total estimado será de R$ 95.225,00 (Noventa e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), sendo, portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, 
contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados 
(distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias 
contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições 
estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, 
o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, 
até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão 
requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta 
dispensa de licitação e o n. º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. 7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do 
pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – 
Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação. 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em 
caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e 
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consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2-Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não 
cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente 
ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo 
que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A 
contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente 
poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, 
como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1–Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da 
Silva Paiva Junior, durante todo o período de vigência do contrato.12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos 
utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades 
contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a 
contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos 
na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D”. b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5-Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado 
para o item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota 
de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. 
EXPRESSO ALCANTARA & COMERCIO EIRELE – ME, Ivanildo Alcântara da Silva, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:    CPF:    Nome:    CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
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EXPRESSO ALCANTARA & COMERCIO EIRELE – ME 

Ivanildo Alcântara da Silva 

CONTRATADA 

CONTRATO N.° 160/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 

CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 e do CPF n.º 057.959.822-
53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal-PA. A CONTRATADA é a Empresa EXPRESSO BOAVENTURA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 
06.076.075/0001-32, com sede estabelecida na Rua Fernando Guilhon, nº 1049, Bairro: Zona Rural, neste Município de Castanhal - Pará, representada pelo seu sócio 
Cláudio Cesar Barreto da Silva, brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG. n.º 3303201 e do CPF n.º 606.466.592-00, residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal-PA.  CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço 
por parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará 
para diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: 1-O preço total estimado será de R$ 138.628,00 (Cento e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais), sendo portanto, por conta da contratada todos 
os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu 
recolhimento e absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados 
(distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias 
contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições 
estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, 
o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, 
até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão 
requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta 
dispensa de licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. 7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do 
pagamento, correrão à conta do elemento de despesas:  Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – 
Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.; 0606 – Secretaria Municipal de Educação; 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em 
caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2- Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não 
cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente 
ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
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anuência da CONTRATANTE. 5- Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo 
que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7- Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A 
contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente 
poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, 
como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da 
Silva Paiva Júnior, durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos 
utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidade contratuais. 
14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada 
responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam alunos 
nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos na execução 
do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom 
andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D”; b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1 - O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação exigida 
neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado 
para o item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital do 
presente instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de 
empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução 
total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: ISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante; 
EXPRESSO BOAVENTURA LTDA, Cláudio Cesar Barreto da Silva, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:   CPF:     Nome:   CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
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EXPRESSO BOAVENTURA LTDA 

Cláudio Cesar Barreto das Silva 

CONTRATADA 

CONTRATO N.° 161/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 

CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 e do CPF n.º 057.959.822-
53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal-PA. A CONTRATADA é a Empresa EXPRESSO MAFARRANE LTDA – ME , inscrita no CNPJ/MF n.º 
04.328.297/0001-70 , com sede estabelecida na Alameda Osasco, nº 513, Bairro: Bairro Novo, neste Município de Castanhal - Pará, representada pelo seu Sócio 
Marcos Antônio do Vale Chagas , brasileiro, solteiro, portadora do RG. n.º 2467581 e do CPF n.º 463.333.122-15, residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal-PA.  CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço 
por parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará 
para diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: 1-O preço total dos serviços será de R$ 38.640,00 (Trinta e oito mil, seiscentos e quarenta reais), sendo portanto, por conta da contratada todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu 
recolhimento e absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados 
(distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias 
contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições 
estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, 
o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, 
até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão 
requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta 
dispensa de licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções.  7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do 
pagamento, correrão à conta do elemento de despesas:  Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – 
Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação; 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. .1.1-Fica claro que em 
caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2- Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não 
cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente 
ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo 
que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A 
contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente 
poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, 
como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlick da 
Silva Paiva Junior, durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos 
utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidade contratuais. 
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14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada 
responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam alunos 
nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos na execução 
do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom 
andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D”. b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5-Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, 
quando notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado para o 
item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente 
instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de 
empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução 
total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS. É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. 
EXPRESSO MAFARRANE LTDA – ME,  Marcos Antônio do Vale Chagas, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:    CPF:    Nome:    CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPRESSO MAFARRANE LTDA – ME 

Marcos Antônio do Vale Chagas 

CONTRATADA 
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CONTRATO N.º 162/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 

CONTRATANTE E CONTRATADA, RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa F.S DE MELO - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
19.236.136/0001-23, com sede estabelecida no Ramal do km 20, s/n, zona rural, neste Município de Castanhal, representada pelo Sócio Francinaldo Silva de Melo, 
portadora do RG. n.º 6.561.145 e do CPF n.º 011.575.672-82, residente e domiciliado no Ramal do Km 20, neste Município de Castanhal. CLÁUSULA SEGUNDA: DO 
OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da CONTRATADA, para 
transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para diversos itinerários no período 
de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1-O preço total estimado dos 
serviços será de R$ 251.532,00 (Duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais), sendo portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, 
contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados 
(distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias 
contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições 
estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, 
o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, 
até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminará ao órgão 
requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta 
dispensa de licitação e o nº do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções.  7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do 
pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – 
Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação; 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; CLÁUSULA QUINTA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1- Fica claro que 
em caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2- Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não 
cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente 
ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 5- Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e 
contrato, sendo que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7- Assumir 
total responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A 
contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente 
poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, 
como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da 
Silva Paiva Jr., durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos 
utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades 
contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a 
contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos 
na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D”. b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  
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Deixar de entregar documentação exigida 
neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado 
para o item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital do 
presente instrumento, em que não se comine 
outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota 
de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. 
F.S. DE MELO - EIRELI – ME, Francinaldo Silva de Melo, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:    CPF:   Nome:    CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.S.DE MELO – EIRELLI – ME 

Francinaldo Silva de Melo 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.S.DE MELO – EIRELLI – ME 
Francinaldo Silva de Melo 

CONTRATADA 
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CONTRATO N.° 163/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 

CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa R. V. M. DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
17.428.570/0001-80, com sede estabelecida na Rua Paes de Carvalho, nº 295, Bairro: Centro neste Município de Castanhal, representada pela sua Sócia Raimunda 
Vera Melo de Oliveira, brasileira, casada, comerciante, portadora do RG. n.º 2621841 e do CPF n.º 460.237.712-20, residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal.  CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por 
parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1-O 
preço total dos serviços será de R$ 299.598,00 (Duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais),caso seja acionada uma rota reserva de R$ 
62.790,00 (Sessenta e dois mil, Setecentos e noventa reais), sendo portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1 – Os serviços prestados 
pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem não 
realizada 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário do Km), em 
duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente 
a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 
4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de 
juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre 
o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de 
prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal 
emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que 
apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. 7 - Os preços contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA 
QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas:  Exercício 
Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA obriga-se: 1.No ato da 
assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito – 
SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1- Fica claro que em caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa 
ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa 
remanescente. 2-Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as 
obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, 
desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada 
deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas 
as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não 
transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser prestados 
rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de 
penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-
Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria 
Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do 
transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da silva Paiva Junio, durante todo o período de vigência do contrato. 12-A 
contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da 
Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, 
sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de 
trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente 
proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa 
contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar 
a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17- Portar e apresentar Croqui detalhado 
à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de idade e possuir habilitação na categoria “D”. b)Os condutores deverão trabalhar portando 
crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos 
escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor 
amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se: 1-
Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e 
tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os 
serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto. 5-Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos 
serviços executados. 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1 - O contratado que executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, 
deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo estabelecido 
 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 
(vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou 
parcial do objeto. 
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Não efetuar a troca do veículo, quando notificado 
 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação exigida neste 
edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer obrigação pactuada 
ou prevista em lei e no edital do presente 
instrumento, em que não se comine outra 
penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou 
equivalente /nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, 
poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho 
Contratante, R. V. M. DE OLIVEIRA – ME, Raimunda Vera Melo de Oliveira, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:    CPF:    Nome:    CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
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R. V. M. DE OLIVEIRA - ME 

Raimunda Vera Melo de Oliveira 

Contratada 

CONTRATO N.° 164/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 

CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 e do CPF n.º 057.959.822-
53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal-PA. A CONTRATADA é a Empresa S DE A BARBOSA TRANSPORTE - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
11.430.363/0001-83, com sede estabelecida na Av. General Gurjão, nº 24, Bairro: Imperador, neste Município de Castanhal - Pará, representada pelo seu Sócio 
Sebastião de Araújo Barbosa, brasileiro, solteiro, portadora do RG. n.º 2481716 e do CPF n.º 394.035.482-15, residente e domiciliado neste Município de castanhal-
PA. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte 
da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1-O 
preço total dos serviços será de R$ 87.535,00 (Oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais), sendo portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, 
contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados 
(distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias 
contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições 
estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, 
o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, 
até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão 
requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta 
dispensa de licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. 7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do 
pagamento, correrão à conta do elemento de despesas:  Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – 
Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação; 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em 
caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2- Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não 
cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente 
ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo 
que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6- Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A 
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contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente 
poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, 
como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlick da 
Silva Paiva Junior, durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos 
utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidade contratuais. 
14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada 
responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam alunos 
nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos na execução 
do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom 
andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, 
quando notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado para o 
item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente 
instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de 
empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução 
total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. S 
DE A BARBOSA TRANSPORTES – ME,  Sebastião de Araújo Barbosa, Contratada TESTEMUNHAS: Nome:     CPF:    Nome:     CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S DE A BARBOSA TRANSPORTES - ME 

Sebastião de Araújo Barbosa 

CONTRATADA 
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CONTRATO N.° 165/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 

CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 e do CPF n.º 057.959.822-
53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal-PA. A CONTRATADA é a Empresa SALVE MARIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME, inscrita 
no CNPJ/MF n.º 06.771.443/0001-62, com sede estabelecida na Avenida Presidente Vargas, nº 4370, Bairro: Ianetama, neste Município de Castanhal - Pará, 
representada pelo sua Sócia Maria do Socorro Pereira Nobre, brasileira, solteira, empresária, portadora do RG. n.º 3953891 e do CPF n.º 665.946.002-06, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal-PA. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 
103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de 
Ensino deste Município de Castanhal/Pará para diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O preço total dos serviços será de R$ 131.210,00 (Cento e trinta e um mil, duzentos e dez reais), sendo portanto, por conta 
da contratada todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1 - Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem 
efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos 
serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, 
no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data 
prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde 
a data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 
correções. 7 - Os preços contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de 
Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do 
documento comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1- Fica 
claro que em caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2-Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não 
cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente 
ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo 
que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A 
contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente 
poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, 
como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlick da 
Silva Paiva Junior, durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos 
utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidade contratuais. 
14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada 
responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam alunos 
nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos na execução 
do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom 
andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D”. b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  
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Deixar de entregar documentação exigida 
neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital do 
presente instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente 
/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. 
SALVE MARIA TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA – ME,  Maria do Socorro Pereira Nobre, Contratada 
TESTEMUNHAS: Nome:     CPF:    Nome:     CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
 

 
SALVE MARIA TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA – ME 

Maria do Socorro Pereira Nobre 

CONTRATADA 

CONTRATO N.° 166/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL DA REDE 
MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO 

CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 
SEGUINTE: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa Transportadora Expresso Duarte Ltda - ME inscrita no 
CNPJ/MF n.º º 08.488.312/0001-06, com sede estabelecida na Alameda Gravo, nº 97, Bairro: Estrela, neste Município de Castanhal, representada pela sua Sócia 
Denise Carvalho da Silva, portadora do RG. n.º 4501058 e do CPF n.º 725.207.872-87, residente e domiciliado neste Município de Castanhal.  CLÁUSULA SEGUNDA: 
DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da CONTRATADA, para 
transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para diversos itinerários no período 
de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1- O preço total dos serviços será 
de R$ 74.538,00 (Setenta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais), sendo portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e 
outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1 – Os serviços 
prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a 
quilometragem não realizada 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor 
unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil 
do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando o 
disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, 
calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal 
eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º do contrato. 
6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. 7 - Os preços contratados incluem todos os impostos, 
taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de 
despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 
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3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do 
Transporte Escolar ; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA 
obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria 
Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1- Fica claro que em caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão 
competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do 
mesmo a empresa remanescente. 2- Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira 
responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente 
de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-
A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. 
Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos 
serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser 
prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo que a inobservância desta, implicará recusa, com a 
aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de 
Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A contratada é responsável pela segurança dos estudantes 
transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente poderá ser alterado mediante autorização formal concedida 
pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela 
fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da Silva Paiva junio, durante todo o período de vigência do 
contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à 
fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de 
paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir 
todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 
15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento 
de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e 
apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme 
o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de idade e possuir habilitação na categoria “D”. b)Os condutores 
deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de 
Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa 
horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o 
artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A 
CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das 
Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que 
deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, 
mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1 - O contratado que executar os serviços fora do prazo estabelecido, 
não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, 
quando notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado para 
o item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em 
lei e no edital do presente 
instrumento, em que não se comine 
outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de 
empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução 
total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. 
TRANSPORTADORA EXPRESSO DUARTE LTDA – ME, Denise Carvalho da Silva, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:     CPF:    Nome:     CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 até 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
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TRANSPORTADORA EXPRESSO DUARTE LTDA - ME 

Denise Carvalho da Silva 

CONTRATADA 

CONTRATO N.º 167/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO 
RURAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A 
SEGUIR IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES 

TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa TRANSPORTADORA EXPRESSO PARAMBU LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 09.225.356/0001-06, com sede estabelecida na Rua Anita Garibaldi, 196, Santa Lídia, neste Município de Castanhal, representada pelo 
Sr. Roberto Pereira Noronha, brasileiro, solteiro, portadora do RG. n.º 4204458 e do CPF n.º 843.303.252-68, residente e domiciliado neste Município de Castanhal. 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da 
CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para diversos 
itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1- O preço 
total estimado será de R$ 46.768,00 (Quarenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais), sendo, portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, 
contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados 
(distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias 
contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições 
estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, 
o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, 
até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão 
requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta 
dispensa de licitação e o n. º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. 7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do 
pagamento, correrão à conta do elemento de despesas:  Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – 
Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação; 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em 
caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2-Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não 
cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente 
ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo 
que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A 
contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente 
poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, 
como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da 
Silva Paiva Junior, durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos 
utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades 
contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a 
contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos 
na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
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idade e possuir habilitação na categoria “D”. b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, 
quando notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado para o 
item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente 
instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de 
empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução 
total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. 
TRANSPORTADORA EXPRESSO PARAMBU LTDA ME, Roberto Pereira Noronha, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:    CPF:   Nome:    CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRANSPORTADORA EXPRESSO PARAMBU LTDA - ME 

Roberto Pereira Noronha 

CONTRATADA 

CONTRATO N.° 168/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO 
RURAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A 
SEGUIR IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES 

TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa TRANSPORTADORA EXPRESSO SARAIVA LTDA - 
ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 13.073.344/0001-72, com sede estabelecida na rua L Onze, nº 08, Bairro: Jaderlândia, Quadra 47, Conjunto Rouxinol neste Município de 
Castanhal, representada pelo seu Sócio José Saraiva da Silva, brasileiro, solteiro, portadora do RG. n.º 3460517 e do CPF n.º 732.101.962-49, residente e domiciliado 
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neste Município de Castanhal/PA. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município 
de Castanhal/Pará para diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO: 1- O preço total estimado será de R$ 323.776,00 (Trezentos e vinte e três mil, setecentos e setenta e seis reais), sendo portanto, por conta da 
contratada todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem 
efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos 
serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, 
no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data 
prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde 
a data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o nº do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 
correções. 7 - Os preços contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de 
Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do 
documento comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica 
claro que em caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2-Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não 
cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3- A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente 
ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 5-  Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e 
contrato, sendo que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6- Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir 
total responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9- A 
contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente 
poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, 
como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da 
Silva Paiva Júnior, durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos 
utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades 
contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a 
contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos 
na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D”. b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 
5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que executar os 
serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar documentação 
falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará sujeito às 
seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, 
quando notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado para o 
item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  
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Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente 
instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de 
empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução 
total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante, 
TRANSPORTADORA EXPRESSO SARAIVA LTDA – ME, José Saraiva da Silva, Contratada. TESTEMUNHAS: 
Nome:    CPF:    Nome:    CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  

MENOR PREÇO LOTE IV 

LOTE IV 

EMPRES
A 

SARAIVA 

VALOR 
DIÁRIO 

VALOR 
MENSAL 

MENOR VALOR 
GLOBAL (5 
MESES - 
AGOSTO A 
DEZEMBRO) 

CNPJ 13.073.344/0001-72 

ITEM 
 
 

ROTA 
TIPO 

VEÍCULO 
TRAJETO CATEGORIA E 
TURNO 

KM 
DIÁRIO 

KM POR 
MENSAL 
(20 DIAS) 

KM 
PARA 5 
MESES 

VALOR 
POR KM 

1 6 Ônibus 

Vila São Jorge/Ag. Nazaré e 
ramais adjacentes p/ Castelo 
Branco c/ retorno - Discente - 
Noite 

68 1360 6800 R$  2,34 R$ 159,12 R$  3.182,40 R$15.912,00 

2 7 Ônibus 

Vila São Jorge/Ag. Nazaré e 
ramais adjacentes/ Km 20 p/ 
Castanhal c/ retorno - Discente - 
Manhã 

142 2840 14200 R$ 2,34 R$ 332,28 R$  6.645,60 R$   33.228,00 

3 8 Ônibus 

Ramal do Km 22/ Assentamento 
28 de outubro/ Com. Do 
Maracananzinho/ Ramal Ag. 
Nazaré/ PA 127/ São Lourenço/ 
p/ Castelo Branco com retorno - 
Discente - Manhã 

73 1460 7300 R$ 2,34 R$ 170,82 R$  3.416,40 R$   17.082,00 

4 9 Ônibus 

Ramal Graça a Deus/ 
Mandante/ Ag. Nazaré/ Zé 
Pereira/ Valdo Batista/ São 
joaquin/ Teté/ Cikioka/ Loc. 
Maracananzinho/ p/ Castelo 
Branco com Retorno - Discente 
- Tarde 

109 2180 10900 R$  2,34 R$  255,06 R$  5.101,20 R$   25.506,00 

5 10 Ônibus 

PA 127/ São Joaquim/ 
Assentamento 28 de outubro/ 
Maracananzinho/ Com. São 
Lourenço p/ Castelo Branco 
com retorno - Discente - Noite 

76 1520 7600 R$ 2,34 R$ 177,84 R$  3.556,80 R$   17.784,00 

6 12 Ônibus 
Ag. Nazaré para Luiz Duarte 
com retorno - Discente - Manhã 

109 2180 10900 R$ 2,34 R$  255,06 R$  5.101,20 R$   25.506,00 

7 13 Ônibus 

Ag. Nazaré/ R. São Joaquim/ 
Graça a Deus/ Duarte p/ 
Castelo Branco c/ retorno - 
Discente - Tarde 

42 840 4200 R$ 2,34 R$   98,28 R$  1.965,60 R$     9.828,00 

8 14 Ônibus 
Ag. Nazaré p/ Trav. Adjacentes 
p/ Castelo Branco c/ retorno - 
Discente - Noite 

109 2180 10900 R$ 2,34 R$  255,06 R$  5.101,20 R$   25.506,00 
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9 70 Ônibus 

Heliolândia/Cupiuba p/ Paulo 
Freire/ Comunidade São Pedro/ 
Agro. Bacuri/ Assentamento 
São Joaõ Batista - interno - 
Tarde 

70 1400 7000 R$ 2,34 R$  163,80 R$  3.276,00 R$   16.380,00 

10 71 Ônibus 

Heliolândia/Cupiuba p/ Paulo 
Freire/ Comunidade São Pedro/ 
Agro. Bacuri/ Assentamento 
São Joaõ Batista - interno - 
Noite 

70 1400 7000 R$ 2,34 R$  163,80 R$  3.276,00 R$   16.380,00 

11 72 Ônibus 

Heliolândia/Cupiuba p/ Paulo 
Freire/Comunidade São Pedro/ 
Agro. Bacuri/ Assentamento 
São João Batista - interno - 
Manhã 

70 1400 7000 R$ 2,34 R$  163,80 R$  3.276,00 R$   16.380,00 

12 77 Ônibus 

Com. Bom Jesus, Barro Branco, 
Ramal do km 18, Acamp. 
Regiane Guimarães.Ramal do 
km 20 Castelo Branco com 
retorno - Tarde 

65 1300 6500 R$ 2,34 R$  152,10 R$  3.042,00 R$   15.210,00 

13 78 Ônibus 

Com. Bom Jesus, Barro Branco, 
Ramal do km 18, Acamp. Regiane 
Guimarães.Ramal do km 20 
Castelo Branco com retorno - 
Noite 

65 1300 6500 R$ 2,34 R$  152,10 R$  3.042,00 R$   15.210,00 

14 79 Ônibus 

Com. Bom Jesus, Barro Branco, 
Ramal do km 18, Acamp. Regiane 
Guimarães.Ramal do km 20 
Castelo Branco com retorno – 
Manhã 

65 1300 6500 R$ 2,34 R$  152,10 R$  3.042,00 R$   15.210,00 

15 39.1 Ônibus 

Ag. Sta. Terezinha/ Rod. Vigia/ 
ramal Pacuquara/ Com. Sta. Luzia 
c/ retorno - Interno - Discente - 
Tarde 

92 1840 9200 R$ 2,46 R$  226,32 R$  4.526,40 R$   22.632,00 

16 81 Ônibus 
Ramal de Iracema p/ EMEF com 
retorno - Discente - Manha 

81 1620 8100 R$  2,17 R$ 175,77 R$  3.515,40 R$   17.577,00 

17 82 Ônibus 
Ramal de Iracema p/ EMEF com 
retorno - Discente - Tarde 

85 1700 8500 R$  2,17 R$  184,45 R$  3.689,00 R$   18.445,00 

 
   

TOTAIS R$3.237,76 R$64.755,20 R$ 323.776,00 
 

TRANSPORTADORA EXPRESSO SARAIVA LTDA - ME 

José Saraiva da Silva 

CONTRATADA 

CONTRATO N.° 169/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO 
RURAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A 
SEGUIR IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES 

TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 e do CPF n.º 057.959.822-
53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal-PA.. A CONTRATADA é a Empresa TRANSPORTE BARRETO LTDA – ME , inscrita no CNPJ/MF n.º 
11.535.011/0001-92, com sede estabelecida na Rua Magalhães Barata, nº 611, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal - Pará, representada pelo sua Sócia José 
Orlando Melo do Nascimento, brasileiro, casado, portadora do RG. n.º 4887640 e do CPF n.º 786.411.282-04, residente e domiciliado neste Município de Castanhal-
PA.  CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte 
da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1- O 
preço total dos serviços será de R$ 38.070,00 (Trinta e oito mil e setenta reais), sendo portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 2 - O 
pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por 
meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação 
dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, 
para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros 
moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o 
valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de 
prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal 
emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que 
apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções.  7 - Os preços contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA 
QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas:  Exercício 
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Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB. 12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar ; 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da 
assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito –
SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa 
ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa 
remanescente. 2- Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as 
obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, 
desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada 
deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas 
as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não 
transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.5-Os serviços deverão ser prestados rigorosamente 
dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades 
contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, 
trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 
11- Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 12-A 
contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da 
Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, 
sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidade contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, 
em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido 
o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas estranhas nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se 
responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, 
fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização 
quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de idade e possuir habilitação na categoria “D”. b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de 
identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. CLÁUSULA SEXTA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como demonstrado no art.67 
da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento da contratação. 3-
Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto. 5- Efetuar 
o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1 - O contratado que executar os serviços 
fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar documentação falsa, 
deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará sujeito às seguintes 
sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, 
quando notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado para o 
item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente 
instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de 
empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução 
total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias.  CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: 
É competente para dirimir qualquer controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
As partes acima qualificadas assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e 
capazes, para que se possa produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho 
da Mota Filho, Contratante. TRANSPORTE BARRETO LTDA – ME, José Orlando Melo do Nascimento, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:     CPF:    Nome:     CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
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TRANSPORTE BARRETO LTDA – ME 

José Orlando Melo do Nascimento 
CONTRATADA 

CONTRATO N.º 170/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO 
RURAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A 
SEGUIR IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES 

TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa M E E CRISTO REI TRANSPORTE LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF n.º 22.953.097/0001-90, com sede estabelecida na Rua Principal, SN, Comunidade Cristo Rei, São Miguel do Guamá – PA, representada pelo Sr. Edmilson 
da Silva Pereira, brasileiro, casado, empresário, portadora do RG. n.º 3683048 e do CPF n.º 690.510.972-04, residente e domiciliado no Município de São Miguel do 
Guamá – PA. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO. O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço 
por parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará 
para diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: 1- O preço total estimado será de R$ 79.130,00 (Setenta e nove mil, cento e trinta reais), sendo, portanto, por conta da contratada todos os impostos, 
taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados 
(distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias 
contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições 
estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, 
o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, 
até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão 
requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta 
dispensa de licitação e o n. º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. 7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do 
pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – 
Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação; 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em 
caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2-Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não 
cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente 
ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo 
que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A 
contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente 
poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11-Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, 
como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da 
Silva Paiva Junior, durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos 
utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades 
contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a 
contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos 
na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar 
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o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D”. b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação exigida 
neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total 
estimado para o item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital do 
presente instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente 
/nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. M 
E E CRISTO REI TRANSPORTE LTDA, Edmilson da Silva Pereira, Contratada. TESTEMUNHAS: 
Nome:    CPF:    Nome:    CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 a 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M E E CRISTO REI TRANSPORTE LTDA 

Edmilson da Silva Pereira 

CONTRATADA 
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CONTRATO N.° 171/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO 
RURAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A 
SEGUIR IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES 

TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA - ME, inscrita no 
CNPJ/MF n.º 14.066.118/0001-27, com sede estabelecida na estrada do Santa Rita, Vila Tucumandeua s/n, KM 04 Lote 03 interior, São Miguel do Guamá, Pará, 
representada neste ato pelo seu Administrador, Sr. Loedson Nascimento de Sousa, brasileiro, casado, empresário, portadora do RG. n.º 4419315/SSP-PA e do CPF 
n.º 700.428.612-68, residente e domiciliado neste Município de Castanhal. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa 
de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal 
e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA 
TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1- O preço total dos serviços será de R$ 34.320,00 (Trinta e quatro mil, trezentos e vinte reais), sendo 
portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1 – Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos 
através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota 
Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta 
corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada 
pelo setor competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese 
de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao 
mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de 
pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto 
Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local 
de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada 
para as devidas correções. 7 - Os preços contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de 
serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os 
recursos necessários e suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do 
Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – 
Secretaria Municipal de Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a 
apresentar a cópia do documento comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura 
do mesmo. 11-Fica claro que em caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital 
desta  dispensa e consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2-Os empregados da prestadora de serviço não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos 
seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação 
tributária, fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, 
respondendo integralmente ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente 
contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo 
de referência e contrato, sendo que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 7-Assumir total responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato. 8-Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
neste certame. 9-A contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que 
este somente poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e urbanidade os alunos 
transportados, como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor 
Wanderlyck da silva Paiva Junio, durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente 
aos veículos utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades 
contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a 
contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos 
na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D”; b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  
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Deixar de entregar documentação exigida 
neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado 
para o item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital do 
presente instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota 
de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho Contratante. 
LOEDSON NASCIMENTO FR SOUSA  - ME, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:     CPF:    Nome:     CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 até 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA - ME 
Contratada 

CONTRATO N.° 172/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO 
RURAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A 
SEGUIR IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES 

TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa SIDNEY E SILVIO M M LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF 
n.º 26.863.206/0001-39, com sede estabelecida na travessa primeiro de maio, nº 18, bairro: Saudade II, neste Município de Castanhal, representada pelo seu Sócio 
Sidney Morais de Moraes, brasileiro, solteiro, portadora do RG. n.º 3315406 e do CPF n.º 642.542.672-15, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da 
CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para diversos 
itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1- O preço 
total estimado será de R$ 55.278,00 (Cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais) sendo portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, 
contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e 
absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados 
(distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias 
contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições 
estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, 
o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, 
até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão 
requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta 
dispensa de licitação e o nº do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. 7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva 
da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do 
pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – 
Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação; 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento 
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comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em 
caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2-Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não 
cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente 
ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo 
que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A 
contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente 
poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, 
como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da 
Silva Paiva Júnior, durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos 
utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades 
contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a 
contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos 
na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D”. b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) 
dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, quando 
notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado 
para o item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer obrigação 
pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota 
de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada 
inexecução total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA),  07 de Agosto de 2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. 
SIDNEY E SILVIO M M LTDA – ME, Sidney Morais de Moraes, Contratada; TESTEMUNHAS: Nome:     CPF:     Nome:     CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 até 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
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SIDNEY E SILVIO M M LTDA - ME 

Sidney Morais de Moraes 

CONTRATADA 

 

CONTRATO N.º 173/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO 
RURAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A 
SEGUIR IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES 

TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa FELIX E MALCHER EMPREENDIMENTOS LTDA – 
EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 26.281.735/0001-24, com sede estabelecida na Avenida Barão do Rio Branco, 556, Betânia, Castanhal - PA, representada pelo Sr. 
Miqueias Felix Malcher, brasileiro, casado, empresário, portadora do CNH. n.º 04083289579 e do CPF n.º 657.414.122-20, residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por 
parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1- O 
preço total estimado será de R$ 365.000,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil reais.), sendo, portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1-Os 
serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a 
quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor 
unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil 
do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando o 
disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, 
calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal 
eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de lici tação e o n. º do 
contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções. 7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu 
recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta 
do elemento de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte 
Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das 
Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A 
CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do documento comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em caso de reprovação na vistoria realizada 
pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2- Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de 
sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de 
acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de 
responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente ou a terceiros, em caso de acidentes, 
durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 5-Os 
serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo que a inobservância desta, implicará 
recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total responsabilidade por danos causados à Prefeitura 
Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A contratada é responsável pela segurança dos estudantes 
transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente poderá ser alterado mediante autorização formal concedida 
pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela 
fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da Silva Paiva Junior, durante todo o período de vigência do 
contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à 
fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de 
paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir 
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todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-
É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de 
cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem 
como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar 
Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de 
nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de idade e possuir habilitação na categoria “D” b)Os condutores deverão 
trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 
19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal 
(imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da 
Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE 
obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, 
formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados 
os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos 
serviços executados. 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1 - O contratado que executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, 
deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital 
do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, 
quando notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  

Deixar de entregar documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado para o 
item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente 
instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de 
empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução 
total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto de 2017, PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. 
FELIX E MALCHER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, Miqueias Felix Malcher, Contratada. TESTEMUNHAS: 
Nome:     CPF:    Nome:     CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 até 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  
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FELIX E MALCHER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP 
Miqueias Felix Malcher 
CONTRATADA 
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CONTRATO N.° 174/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO 
RURAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A 
SEGUIR IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES 

TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF 
n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa Transporte São Jose Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
10.590.494/0001-65, com sede estabelecida na Trav: Grão Pará, 01 Imperador quadra A8, Bairro: Imperador neste Município de Castanhal, representada pelo sua 
Sócia Maria Rosineide da Cruz Pinho, brasileira, casada, comerciante, portadora do RG. n.º 2621841 e do CPF n.º 460.237.712-20, residente e domiciliado neste 
Município de Castanhal. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação 
de serviço por parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de 
Castanhal/Pará para diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES 
DE PAGAMENTO: 1- O preço total estimado dos serviços será de R$ 137.460,00 (Cento e trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta reais), sendo portanto, por conta 
da contratada todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1 – Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem 
efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos 
serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, 
no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data 
prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde 
a data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade 
Social – INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 
correções. 7 - Os preços contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas:  Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 
12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de 
Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA QUINTA: 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a cópia do 
documento comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica 
claro que em caso de reprovação na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e 
consequentemente será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2-Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou 
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não 
cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3- A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente 
ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa 
anuência da CONTRATANTE. 5-Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo 
que a inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades contratuais. 6-Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7-Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8-Manter durante 
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste certame. 9-A 
contratada é responsável pela segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, sendo que este somente 
poderá ser alterado mediante autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e urbanidade os alunos transportados, 
como permitir o livre acesso aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da 
Silva Paiva Junio, durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos 
utilizadas no transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada 
responsabilizar-se-á pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias parados e aplicação de penalidades 
contratuais. 14-Os condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a 
contratada responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não 
sejam alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos 
na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar 
o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17-Portar e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos deverão 
obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior de 21 anos de 
idade e possuir habilitação na categoria “D” b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de 
escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das 
partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento 
da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1-O contratado que 
executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará 
sujeito às seguintes sacões:  

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do prazo 
estabelecido 

 Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, 
quando notificado 

 Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (um) ano.  
 Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente / nota de empenho.  
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Deixar de entregar documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de empenho/valor total estimado para o 
item.  

Apresentar documentação falsa  
Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo período de 05 (cinco) anos. 
Multa de 30% (trinta por cento) do valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  
Comunicar ao Ministério Público  

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente 
instrumento, em que não se 
comine outra penalidade  

 Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente /nota de 
empenho, limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser considerada inexecução 
total ou parcial do objeto.  
 

Inexecução total do objeto  
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 02 (dois) anos.  
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do instrumento contratual ou equivalente/nota de empenho.  

Inexecução parcial do objeto 
Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano.  
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não executada.  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas 
notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS As partes acima qualificadas 
assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possa 
produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de agosto de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho 
Contratante, TRANSPORTE SÃO JOSE LTDA – ME,  Maria Rosineide da Cruz Pinho, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:     CPF:     Nome:     CPF: 

PLANILHA 
Objeto: Serviço de transporte escolar de alunos em zoneamento da Rede Municipal e estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará, no período de 
07/08/2017 até 31/12/2017, conforme trajetos abaixo especificados:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSPORTE SÃO JOSE LTDA - ME 

Maria Rosineide da Cruz Pinho 

Contratada 

 


