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PORTARIA N°130/17, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL -IPMC,  NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. RESOLVE: 
Art.1°-Conceder férias regulares a servidora MARIA DENISE VILHENA DE 
BRITO referente ao Período aquisitivo 2017/2018 no período de 09/10/2017 a 
07/11/2017 devendo apresenta-se ao serviço no dia 08/11/2017. Art.2º- Esta 
portaria entra em vigor, com seus efeitos a partir desta data. Art.3°-Dê-se Ciência 
e cumpra-se e publique-se. Gabinete da presidência do Instituto de Previdência 
do Município de Castanhal, aos 09 dias de setembro de 2017. Fátima Conceição 
Ramalho Takano, Presidente  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 007/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E ALEXANDRE AUGUSTO COSTA 
CAVALCANTE. Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 
05.121.991/0001-84, cuja Prefeitura encontra-se estabelecida na Av. Barão do 
Rio Branco, n° 2332, CEP 68.743-050, nesta Cidade, Estado do Pará, neste ato 
representado por seu titular, o Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, 
casado, inscrito no CPF Nº 057.959.822-53, e RG 3217611 SEGUP/PA, 
residente e domiciliado na RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, Castanhal - 
Pará, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL, sito à Av. Barão do Rio Branco nº 814, Bairro 
Nova Olinda, Castanhal Pará, inscrita no CNPJ SOB Nº 11.431.771/0001-50, 
representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social Sr. JOSÉ 
RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, brasileiro, portador da carteira de 

identidade nº 1859873 – SSP/PA e do CPF nº 167.098.532-68, residente e 
domiciliado nesta cidade, CEP Nº 68742-000, na cidade de Castanhal/PA, 
doravante denominado LOCATÁRIO, e, de outro lado, o Sr. ALEXANDRE 
AUGUSTO COSTA CAVALCANTE, brasileiro, inscrita no CPF Nº 607.803.552-
53, e RG. 2844549 SSP/PA, residente e domiciliado na Avenida Barão do Rio nº 
2151, aptº 702, bairro Centro, nesta cidade de Castanhal - Pará, doravante 
denominado  LOCADOR. As partes acima qualificadas resolvem de comum 
acordo firmar o presente CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas e condições 
abaixo especificadas: CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
1.1 – O instrumento em questão é firmado com base no art. 24, inciso X, da Lei 
Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, aplicando-se-
lhe, supletivamente, pelos preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e disposições do Direito Privado. Os casos omissos serão 
resolvidos à luz da mencionada legislação, recorrendo-se à analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais do Direito. CLÁUSULA SEGUNDA – DO 
OBJETO 2.1 – O objeto do presente Contrato é a locação do imóvel de 
propriedade do LOCADOR, localizado na Rua Senador Lemos nº 1568 e 1578, 
Bairro Ianetama, nesta cidade, que servirá para funcionamento do Centro de 
Referência da Assistência Social – CRAS Ianetama.  CLÁUSULA TERCEIRA – 
DO PRAZO 3.1 – A locação será celebrada pelo prazo certo e determinado de 03 
(três) meses, a contar de 02/10/2017 a 31/12/2017, podendo ser prorrogado, por 
meio de Termo Aditivo, enquanto quaisquer das partes não tomar a iniciativa de 
rescindi-lo, o que só poderá ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga prejuízo ao LOCATÁRIO. 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E PAGAMENTO 4.1 – O valor mensal da 
locação será de R$2.427,09 (dois mil quatrocentos e vinte reais e nove 
centavos), pelo período referido na cláusula anterior, perfazendo um valor global 
de R$7.281,27 (sete mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos). 
4.2 – O valor mensal acima mencionado deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o 
dia 15 (quinze) de cada mês. 4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor 
deverá ser reajustado com base no Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM. 
Parágrafo único - A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora do 
pagamento de aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais encargos de 
responsabilidade do LOCATÁRIO, em hipótese alguma poderá ser considerada 
como modificação das condições do Contrato, que permanecerão em vigor para 
todos os efeitos. CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 5.1 - O presente 
Contrato poderá ser rescindido nos casos seguintes: a) Por ato unilateral e 
escrito do LOCATÁRIO, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, do 
artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; b) Amigavelmente, por acordo 
das partes, mediante formalização de aviso prévio, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, descabendo indenização a qualquer uma das partes, 
resguardando o interesse público; c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, assegurando ao LOCATÁRIO o direito de 
rescindir o Contrato, a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação 
judicial e/ou extrajudicial; d) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO 6.1 – Utilizar a área 
locada exclusivamente para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 6.2 – 
Manter a conservação do imóvel, tais como: limpeza, consertos ou reparos que 
se fizerem necessários e sempre mantendo o prédio em bom estado de 
conservação; 6.3 – Garantir a segurança e proteção do imóvel; 6.4 – Não 
sublocar, parcialmente ou em sua totalidade o imóvel locado. 6.5 – Permitir que o 
LOCADOR, quando necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência mínima de 03 (três) dias. 6.6 – 
Efetuar o pagamento do consumo de energia elétrica e de água durante o 
período da locação. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR 
7.1 – Respeitar os prazos avençados neste Contrato, fornecer os recibos, que se 
obrigam a respeitar a locação até o término; 7.2 – Comunicar com antecedência 
de no mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar o imóvel ou rescindir o 
presente Contrato, por qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 7.3 – 
Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a rescisão deste Contrato, por qualquer 
das razões aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 7.4 – Dar quitação dos débitos 
referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do imóvel locado. 
CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO 
ATO DA DEVOLUÇÃO 8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o imóvel no 
mesmo estado em que o recebeu, conforme laudo de avaliação realizado por 
este ente público, mediante participação da LOCATÁRIA. 8.2 – O LOCATÁRIO 
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satisfará, não somente no ato da devolução, mas durante toda a vigência deste 
Contrato, todas as necessidades de conservação, manutenção e higiene do 
imóvel, a suas próprias expensas, com solidez e perfeição, satisfazendo neste 
sentido todas e quaisquer exigências das autoridades públicas, sob pena de 
violação desta Cláusula. 8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao mesmo, pelo mau trato e pelo 
uso do imóvel que porventura resultar em danos aos vizinhos. CLÁUSULA NONA 
– DAS BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS 9.1 – As benfeitorias e/ou 
melhoramentos que venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 0809 – 
Fundo Municipal de Assistência Social; 08.122.0050.2068 – Manutenção das 
ações do Fundo Municipal de Assistência Social; 3.3.90.36.00 – Outros serviços 
de terceiros Pessoa Física; 010000 – Recursos Ordinários. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 11.1 – A inexecução total 
ou parcial do Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas penalidades 
seguintes: a) Advertência, por escrito, quando constatadas pequenas 
irregularidades para as quais tenha concorrido; b) Suspensão do direito de licitar 
e impedimento de contratar com a Administração, num prazo de até 02 (dois) 
anos, dependendo da gravidade da falta; c) Declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar no caso de faltas graves; d) Na aplicação de penalidades 
serão admitidos os recursos estabelecidos em lei, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa. Parágrafo único – A rescisão do contrato sujeita o LOCADOR à 
multa rescisória correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do valor do 
saldo do contrato, corrigido na data da rescisão. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
– DO FORO 12.1 – Para dirimir qualquer questão decorrente do presente 
Contrato, as Partes elegem o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, com 
renúncia expressa de qualquer outro, cuja competência for invocável. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE 13.1 – O presente 
instrumento de Contrato será publicado no Diário Oficial do Município de 
Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua assinatura. Para firmeza e 
como prova de assim haverem contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e conteúdo, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus ulteriores fins de direito. 
Castanhal (PA), 02 de outubro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal. José Raimundo Carvalho dos Santos, Secretário Municipal de 
Assistência Social. Alexandre Augusto Costa Cavalcante, Locador 
1ª Testemunha     RG.    2ª Testemunha    RG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO 008/017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E JOSÉ MARIANO DA SILVA. Pelo 
presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 05.121.991/0001-84, cuja Prefeitura 
encontra-se estabelecida na Av. Barão do Rio Branco, n° 2332, CEP 68.743-050, 
nesta Cidade, Estado do Pará, neste ato representado por seu titular, o Sr. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, casado,  inscrito no CPF Nº 
057.959.822-53, e RG 3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na RD BR 
316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, Castanhal - Pará, por meio do FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, sito à 
Av. Barão do Rio Branco nº 814, bairro Nova Olinda, Castanhal Pará, inscrita no 
CNPJ SOB Nº 11.431.771/0001-50, representado pelo Secretário Municipal de 
Assistência Social Sr. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, brasileiro, 
portador da carteira de identidade nº 1859873 – SSP/PA e do CPF nº 
167.098.532-68, residente e domiciliado nesta cidade, CEP Nº 68742-000, na 
cidade de Castanhal/PA,  doravante denominado  LOCATÁRIO, e de outro lado, 
o Sr. JOSÉ MARIANO DA SILVA, brasileiro, inscrita no CPF Nº 141.814.466-00, 
e RG 1763409 SSP/PA, residente e domiciliado na Rua Dinamarca nº 2840, 
bairro Novo Estrela, nesta cidade de  Castanhal-Pará, doravante denominado  
LOCADOR. As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo firmar o 
presente CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo 
especificadas: CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 1.1 – O 
instrumento em questão é firmado com base no art. 24, inciso X, da Lei Federal 
nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, aplicando-se-lhe, 
supletivamente, pelos preceitos do Direito Público, os princípios da Teoria Geral 
dos Contratos e disposições do Direito Privado. Os casos omissos serão 
resolvidos à luz da mencionada legislação, recorrendo-se à analogia, aos 
costumes e aos princípios gerais do Direito. CLÁUSULA SEGUNDA – DO 
OBJETO 2.1 – O objeto do presente Contrato é a locação do imóvel de 
propriedade do LOCADOR, localizado na Rua Ernane Lameira, nº 1060, bairro 
Santa Lígia, que servirá para funcionamento do Centro de Referência da 
Assistência Social – CRAS (EDIANA DOS SANTOS MORAES).   CLÁUSULA 
TERCEIRA – DO PRAZO 3.1 – A locação será celebrada pelo prazo certo e 
determinado de 03 (três) meses, a contar de 02/10/2017 a 31/12/2017, podendo 

ser prorrogado, por meio de Termo Aditivo, enquanto quaisquer das partes não 
tomar a iniciativa de rescindi-lo, o que só poderá ser feito mediante aviso prévio 
por escrito de 30 (trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga prejuízo ao 
LOCATÁRIO. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E PAGAMENTO 4.1 – O valor 
mensal da locação será de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), pelo 
período referido na cláusula anterior, perfazendo um valor global de R$5.400,00 
(cinco mil e quatrocentos reais). 4.2 – O valor mensal acima mencionado deverá 
ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 (quinze) de cada mês. 4.2 – Em caso de 
prorrogação, o aludido valor deverá ser reajustado com base no Índice Geral de 
Preços do Mercado – IGPM. Parágrafo único - A eventual tolerância em qualquer 
atraso ou demora do pagamento de aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais 
encargos de responsabilidade do LOCATÁRIO, em hipótese alguma poderá ser 
considerada como modificação das condições do Contrato, que permanecerão 
em vigor para todos os efeitos. CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 5.1 - O 
presente Contrato poderá ser rescindido nos casos seguintes: a) Por ato 
unilateral e escrito do LOCATÁRIO, nas situações previstas nos incisos I a XII e 
XVII, do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; b) Amigavelmente, por 
acordo das partes, mediante formalização de aviso prévio, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, descabendo indenização a qualquer uma das partes, 
resguardando o interesse público; c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, assegurando ao LOCATÁRIO o direito de 
rescindir o Contrato, a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação 
judicial e/ou extrajudicial; d) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO 6.1 – Utilizar a área 
locada exclusivamente para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 6.2 – 
Manter a conservação do imóvel, tais como: limpeza, consertos ou reparos que 
se fizerem necessários e sempre mantendo o prédio em bom estado de 
conservação; 6.3 – Garantir a segurança e proteção do imóvel; 6.4 – Não 
sublocar, parcialmente ou em sua totalidade o imóvel locado. 6.5 – Permitir que o 
LOCADOR, quando necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência mínima de 03 (três) dias. 6.6 – 
Efetuar o pagamento do consumo de energia elétrica e de água durante o 
período da locação. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR 
7.1 – Respeitar os prazos avençados neste Contrato, fornecer os recibos, que se 
obrigam a respeitar a locação até o término; 7.2 – Comunicar com antecedência 
de no mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar o imóvel ou rescindir o 
presente Contrato, por qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 7.3 – 
Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a rescisão deste Contrato, por qualquer 
das razões aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 7.4 – Dar quitação dos débitos 
referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do imóvel locado. 
CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO 
ATO DA DEVOLUÇÃO 8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o imóvel no 
mesmo estado em que o recebeu, conforme laudo de avaliação realizado por 
este ente público, mediante participação da LOCATÁRIA. 8.2 – O LOCATÁRIO 
satisfará, não somente no ato da devolução, mas durante toda a vigência deste 
Contrato, todas as necessidades de conservação, manutenção e higiene do 
imóvel, a suas próprias expensas, com solidez e perfeição, satisfazendo neste 
sentido todas e quaisquer exigências das autoridades públicas, sob pena de 
violação desta Cláusula. 8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao mesmo, pelo mau trato e pelo 
uso do imóvel que porventura resultar em danos aos vizinhos. CLÁUSULA NONA 
– DAS BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS 9.1 – As benfeitorias e/ou 
melhoramentos que venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 0809 – 
Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.0050.2068 – Manutenção das 
ações do Fundo Municipal de Assistência Social 3.3.90.36.00 – Outros serviços 
de terceiros Pessoa Física 010000 – Recursos Ordinários CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DAS PENALIDADES 11.1 – A inexecução total 
ou parcial do Contrato pelo LOCADOR poderá importar nas penalidades 
seguintes: a) Advertência, por escrito, quando constatadas pequenas 
irregularidades para as quais tenha concorrido; b) Suspensão do direito de licitar 
e impedimento de contratar com a Administração, num prazo de até 02 (dois) 
anos, dependendo da gravidade da falta; c) Declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar no caso de faltas graves; d) Na aplicação de penalidades 
serão admitidos os recursos estabelecidos em lei, assegurados o contraditório e 
a ampla defesa. Parágrafo único – A rescisão do contrato sujeita o LOCADOR à 
multa rescisória correspondente ao valor de 10% (dez por cento) do valor do 
saldo do contrato, corrigido na data da rescisão. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
– DO FORO 12.1 – Para dirimir qualquer questão decorrente do presente 
Contrato, as Partes elegem o foro da cidade de Castanhal, Estado do Pará, com 
renúncia expressa de qualquer outro, cuja competência for invocável. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE 13.1 – O presente 
instrumento de Contrato será publicado no Diário Oficial do Município de 
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Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de sua assinatura. Para firmeza e 
como prova de assim haverem contratado as Partes, firmam o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e conteúdo, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus ulteriores fins de direito. 
Castanhal (PA), 02 de outubro de 2017. Pedro Coelho da Mota Filho, Prefeito 
Municipal. José Raimundo Carvalho dos Santos, Secretário Municipal de 
Assistência Social. José Mariano da Silva,  Locador. 1ª Testemunha   RG.    2ª 
Testemunha   RG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO – SEMAS/009/2017 
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL E A Srª. MARIA KEILA DA SILVA 
NEVES. Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 05.121.991/0001-84, 
cuja Prefeitura encontra-se estabelecida na Av. Barão do Rio Branco, n° 2332, 
CEP 68.743-050, nesta Cidade, Estado do Pará, neste ato representado por seu 
titular, o Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, casado,  inscrita no 
CPF Nº 057.959.822-53, e RG 3217611 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 
RD BR 316 KM 60 S/N, bairro Titanlândia, Castanhal - Pará, nesta cidade, por 
meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, sito à Av. Barão do Rio Branco nº 814, Bairro Nova Olinda, 
Castanhal Pará, inscrita no CNPJ SOB Nº 11.431.771/0001-50, representado 
pelo Secretário Municipal de Assistência Social Sr. JOSÉ RAIMUNDO 
CARVALHO DOS SANTOS, brasileiro, portador da carteira de identidade nº 
1859873 – SSP/PA e do CPF nº 167.098.532-68, residente e domiciliado nesta 
cidade,  doravante denominado LOCATÁRIO, e, de outro lado, a Srª. MARIA 
KEILA DA SILVA NEVES, brasileira, inscrita no CPF Nº 778.591.382-04, e RG 
4203669 SSP/PA, residente e domiciliada na Rua Maximino Porpino, Quadra D, 
Lote 18, (Loteamento e Comunidade Providentinos), bairro Caiçara, nesta cidade 
de Castanhal - Pará, doravante denominado LOCADORA. As partes acima 
qualificadas resolvem de comum acordo firmar o presente CONTRATO, que se 
regerá pelas cláusulas e condições abaixo especificadas: CLÁUSULA PRIMEIRA 
– DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 1.1 – O instrumento em questão é firmado com 
base no art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e 
suas alterações, aplicando-se-lhe, supletivamente, pelos preceitos do Direito 
Público, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições do Direito 
Privado. Os casos omissos serão resolvidos à luz da mencionada legislação, 
recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do Direito. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 2.1 – O objeto do presente Contrato é a 
locação do imóvel de propriedade da LOCADORA, localizado na Rua Maximino 
Porpino da Silva, Quadra D, Lote 18, Bairro Caiçara, para fins de aluguel social 
para sanar a situação provisória da Srª. Elielza Rodrigues da Luz, que se 
encontra em condições  de vulnerabilidade social, conforme atesta Relatório 
Social  em anexo.  CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 3.1 – A locação será 
celebrada pelo prazo certo e determinado de 03 (três) meses, a contar de 
02/10/2017 a 31/12/2017, podendo ser prorrogado, por períodos iguais, por meio 
de Termo Aditivo, enquanto quaisquer das partes não tomar a iniciativa de 
rescindi-lo, o que só poderá ser feito mediante aviso prévio por escrito de 30 
(trinta) dias, sempre que tal rescisão não traga prejuízo ao LOCATÁRIO. 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E PAGAMENTO 4.1 – O valor mensal da 
locação será de R$ 400,00 (quatrocentos reais), pelo período referido na cláusula 
anterior, perfazendo um valor global de R$1.200,00 (mil e duzentos reais). 4.2 – 
O valor mensal acima mencionado deverá ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 
15 (quinze) de cada mês. 4.2 – Em caso de prorrogação, o aludido valor deverá 
ser reajustado com base no Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM. 
Parágrafo único - A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora do 
pagamento de aluguéis, impostos, taxas, seguro ou demais encargos de 
responsabilidade do LOCATÁRIO, em hipótese alguma poderá ser considerada 
como modificação das condições do Contrato, que permanecerão em vigor para 
todos os efeitos. CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO 5.1 - O presente 
Contrato poderá ser rescindido nos casos seguintes: a) Por ato unilateral e 
escrito do LOCATÁRIO, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII, do 
artigo 78, da Lei nº 8.666/93, e suas alterações; b) Amigavelmente, por acordo 
das partes, mediante formalização de aviso prévio, com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias, descabendo indenização a qualquer uma das partes, 
resguardando o interesse público; c) Descumprimento, por parte do LOCADOR, 
das obrigações legais e/ou contratuais, assegurando ao LOCATÁRIO o direito de 
rescindir o Contrato, a qualquer tempo, independente de aviso, interpelação 
judicial e/ou extrajudicial; d) Judicialmente, nos termos da legislação vigente. 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO 6.1 – Utilizar a área 
locada exclusivamente para a finalidade contida na Cláusula Segunda; 6.2 – 
Manter a conservação do imóvel, tais como: limpeza, consertos ou reparos que 
se fizerem necessários e sempre mantendo o prédio em bom estado de 

conservação; 6.3 – Garantir a segurança e proteção do imóvel; 6.4 – Não 
sublocar, parcialmente ou em sua totalidade o imóvel locado. 6.5 – Permitir que o 
LOCADOR, quando necessário, visite o imóvel desde que avisados o 
LOCATÁRIO ou os usuários com antecedência mínima de 03 (três) dias. 6.6 – 
Efetuar o pagamento do consumo de energia elétrica e de água durante o 
período da locação. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR 
7.1 – Respeitar os prazos avençados neste Contrato, fornecer os recibos, que se 
obrigam a respeitar a locação até o término; 7.2 – Comunicar com antecedência 
de no mínimo 30 (trinta) dias qualquer intenção de alienar o imóvel ou rescindir o 
presente Contrato, por qualquer razão aqui pactuada, ou fundada em Lei; 7.3 – 
Indenizar o LOCATÁRIO se der causa a rescisão deste Contrato, por qualquer 
das razões aqui pactuadas ou fundadas em Lei. 7.4 – Dar quitação dos débitos 
referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – do imóvel locado. 
CLÁUSULA OITAVA – DA SITUAÇÃO E ESTADO DO IMÓVEL QUANDO NO 
ATO DA DEVOLUÇÃO 8.1 – Obriga-se o LOCATÁRIO a devolver o imóvel no 
mesmo estado em que o recebeu, conforme laudo de avaliação realizado por 
este ente público, mediante participação da LOCATÁRIA. 8.2 – O LOCATÁRIO 
satisfará, não somente no ato da devolução, mas durante toda a vigência deste 
Contrato, todas as necessidades de conservação, manutenção e higiene do 
imóvel, a suas próprias expensas, com solidez e perfeição, satisfazendo neste 
sentido todas e quaisquer exigências das autoridades públicas, sob pena de 
violação desta Cláusula. 8.3 – O LOCATÁRIO será responsável pela 
conservação do imóvel, pelos danos causados ao mesmo, pelo mau trato e pelo 
uso do imóvel que porventura resultar em danos aos vizinhos. CLÁUSULA NONA 
– DAS BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS 9.1 – As benfeitorias e/ou 
melhoramentos que venham a ser realizadas no imóvel locado aderirão 
automaticamente ao mesmo. CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS 0809 – 
Fundo Municipal de Assistência Social;08.244.0049.2.076 – Manutenção das 
Ações de Concessão de Benefícios Eventuais e Emergênciais; 3.3.90.36.00 – 
Outros serviços de terceiros Pessoa Física; 010000- Recursos 
Ordinários.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DAS 
PENALIDADES. 11.1 – A inexecução total ou parcial do Contrato pelo LOCADOR 
poderá importar nas penalidades seguintes: a) Advertência, por escrito, quando 
constatadas pequenas irregularidades para as quais tenha concorrido; b) 
Suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração, 
num prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta; c) 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no caso de faltas graves; d) 
Na aplicação de penalidades serão admitidos os recursos estabelecidos em lei, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo único – A rescisão do 
contrato sujeita o LOCADOR à multa rescisória correspondente ao valor de 10% 
(dez por cento) do valor do saldo do contrato, corrigido na data da rescisão. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO; 12.1 – Para dirimir qualquer 
questão decorrente do presente Contrato, as Partes elegem o foro da cidade de 
Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa de qualquer outro, cuja 
competência for invocável. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA 
PUBLICIDADE - 13.1 – O presente instrumento de Contrato será publicado no 
Diário Oficial do Município de Castanhal, no prazo de 10 (dez) dias a partir de 
sua assinatura. Para firmeza e como prova de assim haverem contratado as 
Partes, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e 
conteúdo, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza 
seus ulteriores fins de direito. Castanhal (PA), 02 de outubro de 2017.  Pedro 
Coelho da Mota Filho, Prefeito Municipal. José Raimundo Carvalho dos Santos, 
Secretário Municipal de Assistência Social. Maria Keila da Silva Neves, Locadora. 
1ª Testemunha   RG.   2ª Testemunha   RG. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2017, 
VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 060/2017 
Às nove horas do dia onze de setembro do ano de dois mil e dezessete, de um 
lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, neste ato representado por 
seu Pregoeiro o Sr. Erick Rodrigues Sacramento, localizada à Av. Barão do Rio 
Branco, 2232, Bairro: Centro - neste Município de Castanhal/PA, nos termos das 
Leis nº. 8.666/93, 10.520/2002, do Decreto 7892/2013, das demais normas legais 
aplicáveis e de acordo com o resultado da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Presencial SRP nº 060/2017, Processo de nº 
2017/8/10045 publicada na imprensa oficial e homologado pelo Sr. Prefeito 
Municipal, e observadas as condições do edital que integra este instrumento de 
registro, resolve registrar os preços cotados, relativamente ao produto/serviço 
especificado no Anexo I do edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, 
desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentados 
pelos licitantes classificados, conforme segue:  1. Os preços, as quantidades e as 
especificações dos objetos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na 
planilha em anexo.  2. DO OBJETO: A presente Ata decorre da licitação 
realizada sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 060/2017, devidamente 
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homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, 
tendo por Objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E HOUSE MIX, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM E OPERAÇÃO COM CAMARIM 
CLIMATIZADO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, BARRACAS, TENDAS, 
TELÕES, BANHEIROS QUIMICOS, ARQUIBANCADAS, PRATICAVEIS, 
DICIPLINADORES, APARELHAGEM, STAND, TAPUMEM, CARRETINHA 
SONORA E CARRO SOM, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE CASTANHAL (FUNCAST) visando atender diversas Secretarias 
da Prefeitura de Castanhal/PA, para atendimento por um período de 12 (doze) 
meses. 3.  DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam 
registrados, observada a ordem de classificação, os preços dos fornecedores 
registrados, objetivando o compromisso de fornecimento DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE PALCO E HOUSE MIX, MONTAGEM E DESMONTAGEM E 
OPERAÇÃO COM CAMARIM CLIMATIZADO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, 
BARRACAS, TENDAS, TELÕES, BANHEIROS QUIMICOS, ARQUIBANCADAS, 
PRATICAVEIS, DICIPLINADORES, APARELHAGEM, STAND, TAPUMEM, 
CARRETINHA SONORA E CARRO SOM, PARA EVENTOS REALIZADOS PELA 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASTANHAL (FUNCAST), para atendimento por 
um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no instrumento 
convocatório. 4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: Este instrumento não 
obriga a Prefeitura Municipal de Castanhal/Pa. a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição 
dos objetos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do 
registro a preferência de fornecimento/serviço, em igualdades de condições. 4.1. 
O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado mediante assinatura do 
Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial 
SRP nº060/2017. 4.2. O compromisso de entrega só estará caracterizado 
mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do 
Pregão Presencial SRP nº 060/2017. 4.3. A presente Ata de Registro de Preço 
poderá ser usada por outros órgãos, desde que autorizados pela Prefeitura 
Municipal de Castanhal. 5.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: a presente ata terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de 
sua assinatura. 5.1. Os fornecedores registrados ficam obrigados, dentro dos 
quantitativos estimados, a atender todos os pedidos efetuados durante a validade 
desta Ata de Registro de Preços. 6. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DO OBJETO: O fornecimento dos produtos e/ou serviços, dar-
se-á durante a vigência desta Ata, no prazo máximo de até o 02 (dois) dias úteis 
da data de solicitação do mesmo no endereço constante na ordem de serviço 
neste Município de Castanhal/PA. 6.1. Na eventualidade de se verificar falhas ou 
imperfeições que impeçam o recebimento dos produtos/serviços, a 
CONTRATADA providenciará as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de sua inteira 
responsabilidade todas as despesas oriundas de devolução e reposição, 
inclusive quanto ao novo prazo de entrega. 6.2.  O não atendimento dos prazos 
implicará em penalidades a CONTRATADA, sob pena de rescisão do contrato de 
pretação de serviços. 6.3. Não serão motivos para dilatação dos prazos, 
decorrentes de atrasos na entrega de materiais/serviços por parte de eventuais 
subfornecedores da Contratada, a qual assume assim a integral responsabilidade 
decorrente deste ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito 
devidamente comprovado. 6.4.  A instalação dos banheiros químicos está 
condicionada á fiscalização e aprovação da secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 6.5.  Apresentação do Habite-se emitido pelo Corpo de Bombeiros nos 
serviços de montagem de estruturas e registrar a respectiva execução no CREA. 
6.6. A Contratada será responsável pelo transporte e entrega dos 
produtos/serviços, desde a sua origem até o endereço definido, sem quaisquer 
complementos nos preços contratados ou pagamento adicional referente a frete. 
7. DOS PREÇOS: A Contratante pagará às empresas vencedoras, o valor 
estipulado para cada item, conforme planilha em anexo. 7.1 O prazo para 
pagamento, após o recebimento dos produtos/serviços e aceite da Nota Fiscal 
pela Prefeitura Municipal de Castanhal, efetivar-se-á em até 30 (trinta) dias úteis, 
após o repasse dos recursos financeiros do programa, ocorrerá mediante Ordem 
Bancária e/ou Cheque Nominal em favor da vencedora. 7.2 Havendo erro na 
Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam o pagamento da despesa, 
aquela será devolvida ao contratado, e o pagamento ficará pendente até que o 
mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus a Contratante.  7.3 Caso a 
Vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, 
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim 
de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação 
em vigor. 7.4 Para execução do pagamento de que trata o item acima, a 

CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem 
rasura, em letra bem legível, em nome da CONTRATANTE, informando o 
número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência, bem 
como a juntada de prova da situação regular perante a Receita Federal, através 
da Certidão Negativa de Débitos Federais, Receita Estadual, perante a Certidão 
Negativa de Debito Estadual, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de 
Débitos Municipais, bem como FGTS E CNDT. 7.5 Não haverá reajustamento de 
preços, durante a vigência deste Contrato.  7.5.1. Na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a 
justa remuneração do fornecimento/serviço, o Contrato poderá ser revisado, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste. 
7.5.1.1 Na hipótese de solicitação de revisão dos preços, esta deverá demonstrar 
a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, por meio de 
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de e documentação correlata (lista de 
preços da fonte produtora e/ou transportadora, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que o fornecimento tornou-
se inviável nas condições inicialmente avençadas. 7.5.1.2 Fica facultado à 
Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto 
com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão dos 
preços pactuados. 7.5.1.3 A eventual autorização da revisão dos preços será 
concedida após a análise técnica e jurídica da CONTRATANTE, a partir da data 
do efetivo desequilíbrio da equação econômico-financeira, apurada em processo 
administrativo. 7.5.1.4 Enquanto eventuais solicitações de revisão dos preços 
pactuados estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender 
o fornecimento dos produtos/serviços contratados e o pagamento será realizado 
ao preço vigente. 7.5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados 
ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas 
após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, poderão implicar na revisão destes para mais ou menos, 
conforme o caso. 8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 8.1. As empresas ora 
signatárias obrigam-se a: 8.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelo 
fornecimento/serviço dos itens a qual sagrou-se vencedora, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. 8.1.2. Entregar o 
material/serviço, objeto deste ajuste, de acordo com as normas de segurança, de 
transporte, de armazenagem e acondicionamento.  8.1.3. As CONTRATADAS é 
vedado, sob as penas da Lei, prestar quaisquer informações a terceiros sobre a 
natureza ou o andamento do fornecimento/serviço, objeto desta relação, bem 
como divulgar, através de quaisquer meios de comunicação, dados e informes 
relativos ao mesmo, à tecnologia adotada e à documentação envolvida, salvo por 
expressa autorização da CONTRATANTE. 8.1.4. Em nenhuma hipótese veicular 
publicidade ou qualquer outra informação acerca do fornecimento/serviço, objeto 
deste Contrato, sem prévia autorização da Contratante. 8.1.5. Responder, 
diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, na execução da presente relação, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 8.2. A CONTRATANTE 
obriga-se a: 8.2.1. Prestar às CONTRATADAS todos os esclarecimentos 
necessários ao fornecimento/serviço dos itens contratados. 8.2.2. Efetuar os 
pagamentos devidos nos termos acima dispostos. 8.2.4. Aplicar aos 
Fornecedores, as penalidades previstas nas leis que regem a matéria, pelo 
descumprimento de suas cláusulas. 9. DAS PENALIDADES: A Administração 
poderá aplicar ao licitante vencedor, assegurada a defesa prévia pelo prazo de 
05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: a)Advertência; b)Multa de mora de 
0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega 
do objeto, incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da solicitação 
de entrega do bem/serviço encaminhada pela Administração; c)Multa de 5% 
(cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do fornecimento/serviço, 
quando decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; d)Suspensão temporária de 
participação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a cinco anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
incidente sobre o valor total do fornecimento/serviço, no caso de recusa em 
assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho; e)Declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição prevista no item anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 9.1. Se 
o licitante fornecedor não recolher o valor da multa que porventura lhe for 
aplicada, com amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a 
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contar da data da intimação, a respectiva importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um 
por cento) ao mês, até o limite de 30% (trinta por cento). 9.2. Poderão, ainda, ser 
aplicadas as penas de advertência ou suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002.  10. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: A 
CONTRATANTE deverá designar um fiscal de contrato para acompanhar as 
atividades e acompanhar a execução, de modo que em suas funções deverá: a)A 
qualquer tempo e a seu critério, acompanhar o fornecimento dos produtos, 
mencionando, expressamente, os vícios ou defeitos a serem corrigidos. 
b)Fiscalizar a execução objeto deste contrato através de representantes 
especialmente designados para esse fim. c)Quando necessário e conveniente, 
dar pleno acesso aos trabalhos em andamento, de modo a assegurar a fiel 
observância de seus aspectos técnico-funcionais. O acompanhamento não retira, 
nem atenua as responsabilidades técnicas e os encargos próprios da 
CONTRATADA. d)O contratado é obrigado a corrigir, remover ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento. Parágrafo Único
 A CONTRATANTE indica, pela portaria N°08/2017, o Sr.(a) EDWIN 
LUIZ PICANÇO PALHETA, matricula N°556300 como seu representante 
responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste contrato. 11. DA 
PUBLICAÇÃO: A ata será publicada na imprensa oficial, conforme disposto no 
parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 12. DO FORO: Fica eleito o 
Foro da Comarca de Castanhal/PA. para dirimir quaisquer questões decorrentes 
da utilização da presente ata. Quaisquer alterações somente poderão ser 
realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. ERICK 
RODRIGUES SACRAMENTO, Pregoeiro. EVENTOS SA LTDA-EPP, 
epresentante Legal: JEFFERSOM COSTA GOLDENBERG, CNPJ: 
08.388.478/0001-42. VR3 EIRELI, Representante Legal: HELLEN KETERYN 
DIAS OLIVEIRA, CNPJ: 21.507.345/0001-15 
 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre 
o Município de CASTANHAL e as Empresas cujos preços estão a seguir 
registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº SRP-
060/2017. Empresa: VR3 EIRELI; C.N.P.J. nº 12.507.345/0001-15, estabelecida 
à RUA TAPAJÓS, Nº100, COQUEIRO, Ananindeua PA, representada neste ato 
pelo Sr(a). HELLEN KETERIN DIAS OLIVEIRA, C.P.F. nº 855.587.372-04. ITEM 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 00019 ARQUIBANCADA DIA 10.00 14.658,000 146.580,00 
Locação com montagem e desmontagem de módulo de arquibancada, de 06 
(seis) degraus, com início do primeiro piso, de no mínimo 1,20 metros do nível do 
chão medindo 60 metros. 00017 COBERTURAS PIRAMIDAIS DIA 10.00 
1.224,000 12.240,00 (Tendas) 6 medindo 5,00m x 5,00m (25mý), agregadas, 
confeccionadas em estrutura metálica com pé direito de 3,00m de altura. Lona 
em bom estado de conservação na cor branca (externa) para a redução da 
luminosidade e da transferência térmica (efeito estufa). Lona confeccionada com 
tramas em fios de polietileno de alta resistência, emendas em solda eletrônica 
vulcanizadas e amarração em cordas de polipropileno traçadas, revestimento de 
laca antichamas e proteção química antimofo/antifungos. 00023 TAPUME EM 
COMPENSADO METRO QUADRA 10.00 4.404,000 44.040,00 00018 
COBERTURA PIRAMIDAIS - II DIA 10.00 1.224,000 12.240,00 00020 
PRATICÁVEL DIA 10.00 1.170,000 11.700,00 00021 DISCIPLINADORES DIA 
10.00 909,000 9.090,00 00022 STAND -30 STAND'S DIA 10.00 14.960,000 
149.600,00 VALOR TOTAL R$ 385.490,00 Empresa: EVENTOS SA LTDA-EPP; 
C.N.P.J. nº 08.388.478/0001-42, estabelecida à RUA JOSE PIO 15, UMARIZAL, 
Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). JEFFERSON COSTA 
GOLDENBERG, C.P.F. nº 575.465.922-91. ITEM 
DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 00001 PALCO E HOUSE MIX DIA 15.00 5.000,000 75.000,00 
Palco com 12m de largura e 10m de profundidade em estrutura metálica trelicada 
P50 de alumínio, com altura mínima de 1,60m e máxima de 2,20m pé direito de 
7,5 metros (contados a partir do piso) coberto com lona anti-chama, tapadeiras 
laterais e de fundo pretas, escada de acesso com dois corrimões, guarda corpo 
(grade de segurança), dois extintores (ABC), house mix instalado 30 metros em 
frente ao palco. De acordo com as normas da ABNT, ART e certidão negativa de 
registro e quitação do CREA 00002 CAMARIM DIA 15.00 1.166,000 17.490,00 
Camarim 5m x 5m, cobertos e com piso revestido com carpete, fechados com 
octanorm, com porta com fechadura, equipado com ar-condicionado. 00003 
EQUIPAMENTO DE SOM DIA 15.00 6.500,000 97.500,00 Gerador de 260 KVA - 
Sistema AC - Multicabo de 56 vias (60m com sistema de spliter P.A e Monitor) - 
Console de áudio (M7, LS9, Digprofile, PM 5DRH e S3) - Notebook ou CD player 
com entrada para pendrive P.A - 24 P.A line Array - Compatível com o ambiente 

desenvolvendo no mínimo 110 dBs em spl a 30 metros do palco para lugar 
aberto (DAS, JBL, LS áudio e Vedosc) - 16 Caixas de Sub - side Duplo - 08 
monitores (DAS, JBL, LS áudio e Vedosc) - 08 praticáveis telescópicos Back line 
- Amplificadores de guitarra (Fender Twin ou Marshal jcm 900) - Amplificadores 
de baixo 4 autofalantes de 8 e 1 com autofalante de 15 (Ampeg, Gallen Cruger 
ou harteck sistem ) - 02 Microfones sem fio (Shure Beta SM 58 e Sennhiser EW 
100 G3 ou EW 500) - 200 Cabos XLR - 10 Extensões 110 com régua da penta 
acústica aterrados e estabilizados 00004 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 
DIA 15.00 4.000,000 60.000,00 - 01 Mesa de luz (Grande MA, light 2 e PC wing) 
- 30 Par Led - 05 Elipsoidal ETC com Iris - 06 Mini Brutt 6 lampadas - 12 Moving 
Been 5R - 12 Moving Been 7R - 10 Atomic 3000 - 02 Máquinas de fumaça - 
Estruturas em Q30 e Q50. De acordo com as normas da ABNT, ART e certidão 
negativa de registro e quitação do CREA. 00005 TELÃO DE LED DIA 15.00 
4.000,000 60.000,00 - 01 Telão de LED 8m x 3m (P10) - 02 Tiras de LED 1m x 
3m (P10) - 01 Testeira de LED 8m x 1m (P10) - Notebook para reprodução de 
mídia (necessário uma processadora led sinc) - Estrutura em Q30 De acordo com 
as normas da ABNT, ART e certidão negativa de registro e quitação do CREA. 
00006 BANHEIROS QUIMICOS. DIA 15.00 2.000,000 30.000,00 - 10 Banheiros 
Químicos fabricados em polietileno de alta densidade com design ergonômico de 
fácil mobilização e higienização. 00007 PALCO E HOUSE MIX - II DIA 12.00 
3.500,000 42.000,00 Palco com 8m de largura e 8m de profundidade em 
estrutura metálica treliçada P30 ou P50 de alumínio, com altura mínima de 0,50m 
e máxima de 2,20m pé direito de 7,5 metros (contados a partir do piso) coberto 
com lona anti-chama, tapadeiras laterais e de fundo pretas, escada de acesso 
com dois corrimões, guarda corpo (grade de segurança) e dois extintores ABC. 
De acordo com as normas da ABNT, ART e certidão negativa de registro e 
quitação do CREA. 00008 EQUIPAMENTO DE SOM - II DIA 12.00 4.766,000 
57.192,00 - Gerador de 142 KVA - Sistema AC - Multicabo de 56 vias (60m com 
sistema de spliter) - Console de áudio (M7, LS9, Digprofile, PM 5DRH e S3) - 
Notebook ou cd player com entrada de pendrive P.A - 08 P.A line Array - 
compatível com o ambiente desenvolvendo no mínimo 110 dBs em spl a 30 
metros do palco para lugar aberto (DAS, JBL, LS áudio e Vedosc) - 08 Caixas de 
Sub - side - 04 monitores (DAS, JBL, LS áudio e Vedosc) - 04 praticáveis 
telescópicos Back line - Amplificadores de guitarra (Fender Twin ou Marshal jcm 
900) - Amplificadores de baixo 4 autofalantes de 8 e 1 com autofalante de 15 
(Ampeg, Gallen Cruger ou harteck sistem ) - 02 Microfones sem fio (Shure Beta 
SM 58 e Sennhiser EW 100 G3 ou EW 500) - 100 Cabos XLR - 10 Extensões 
110 com régua da penta acústica aterrados e estabilizados 00009 
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO - II DIA 12.00 2.000,000 24.000,00 - 01 
Mesa de luz (Grande MA, light 2 e PC wing) - 15 Par Led - 02 Mini Brutt 6 
lâmpadas - 06 Moving been 5R - 01 Máquinas de fumaça - Estruturas em Q30 e 
Q50. De acordo com as normas da ABNT, ART e certidão negativa de registro e 
quitação do CREA. 00010 TELÃO DE LED - II DIA 12.00 2.500,000 30.000,00 - 
Telão de LED 5m x 3m (P10) - Testeira de LED 5m x 1m (P10) - Notebook para 
reprodução de mídia (necessário uma processadora led sinc) - Estrutura em Q30 
De acordo com as normas da ABNT, ART e certidão negativa de registro e 
quitação do CREA. TELÃO DE LED - Telão de LED 5m x 3m (P10) - Testeira de 
LED 5m x 1m (P10) - Notebook para reprodução de mídia (necessário uma 
processadora led sinc) - Estrutura em Q30 De acordo com as normas da ABNT, 
ART e certidão negativa de registro e quitação do CREA. 00011 BANHEIROS 
QUIMICOS - II DIA 12.00 1.400,000 16.800,00 - 6 Banheiros Químicos 
fabricados em polietileno de alta densidade com design ergonômico de fácil 
mobilização e higienização. 00012 EQUIPAMENTO DE SOM - III DIA 19.00 
6.900,000 131.100,00 - Gerador de 100 KVA - Sistema AC - Multicabo de 56 vias 
(60m com sistema de spliter) - Console de áudio (M7, LS9, Digprofile, PM 5DRH 
e S3) - Notebook ou cd player com entrada de pendrive P.A - 08 P.A line Array - 
compatível com o ambiente desenvolvendo no mínimo 110 dBs em spl a 30 
metros do palco para lugar aberto (DAS, JBL, LS áudio e Vedosc) - 08 Caixas de 
Sub - side - 04 monitores (DAS, JBL, LS áudio e Vedosc) - 04 praticáveis 
telescópicos Back line - Amplificadores de guitarra (Fender Twin ou Marshal jcm 
900) - Amplificadores de baixo 4 autofalantes de 8 e 1 com autofalante de 15 
(Ampeg, Gallen Cruger ou harteck sistem ) - 02 Microfones sem fio (Shure Beta 
SM 58 e Sennhiser EW 100 G3 ou EW 500) - 100 Cabos XLR - 10 Extensões 
110 com régua da penta acústica aterrados e estabilizados 00013 
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO - III DIA 19.00 3.573,000 67.887,00 - 01 
Mesa de luz (Grande MA, light 2 e PC wing) - 15 Par Led - 02 Mini Brutt 6 
lâmpadas - 06 Moving been 5R - 01 Máquinas de fumaça - Estruturas em Q30 e 
Q50. De acordo com as normas da ABNT, ART e certidão negativa de registro e 
quitação do CREA. 00014 TELÃO DE LED - III DIA 19.00 4.000,000 76.000,00 - 
Telão de LED 5m x 3m (P10) - Testeira de LED 5m x 1m (P10) - Notebook para 
reprodução de mídia (necessário uma processadora led sinc) - Estrutura em Q30 
De acordo com as normas da ABNT, ART e certidão negativa de registro e 
quitação do CREA. 00015 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO - IV DIA 6.00 
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1.933,000 11.598,00 - 01 Mesa de luz (Grande MA, light 2 e PC wing) - 15 Par 
Led - 02 Mini Brutt 6 lâmpadas - 06 Moving been 5R - 01 Máquinas de fumaça - 
Estruturas em Q30 e Q50. De acordo com as normas da ABNT, ART e certidão 
negativa de registro e quitação do CREA. 00016 TELÃO DE LED - IV DIA 6.00 
3.900,000 23.400,00 Telão de LED 5m x 3m (P10) - Notebook para reprodução 
de mídia (necessário uma processadora led sinc) - Estrutura em Q30 De acordo 
com as normas da ABNT, ART e certidão negativa de registro e quitação do 
CREA. 00024 APARELHAGEM SONORA DE MÉDIO PORTE DIA 10.00 
10.800,000 108.000,00 00025 CARRETINHA SONORA DIA 10.00 2.000,000 
20.000,00 00026 CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DIA 10.00 700,000 
7.000,00 VALOR TOTAL R$ 954.967,00 

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE PRORROGAÇÃO DE 
PRAZO 

A Prefeitura Municipal de Castanhal por meio da Secretaria 
Municipal de Suprimento e Licitação comunica a retificação 
do prazo recursal estabelecido para o Processo Licitatório 
SRP Nº 072/2017, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para prestação dos Serviços de Agenciamento 
de Viagens para o Fornecimento de Passagens Aéreas e 
Rodoviárias Nacionais, compreendendo os Serviços de 

Reserva, Emissão, Marcação, Remarcação e Cancelamento, 
a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias, 
Fundos Municipais e Instituto de Previdência de Castanhal-
Pa, como segue: 1 – Onde se lê: chama o feito a ordem, com 
Fundamento no Princípio da auto tutela para informar que 
em decorrência da diligencia requerida pela empresa 
Franciscotur Viagens e Turismo Ltda - ME, prorrogamos o 
prazo recursal para o dia 13/10/2017.  2 – Leia –se: chama 
o feito a ordem, com Fundamento no Princípio da auto 
tutela para informar que em decorrência da diligencia 
requerida pela empresa Franciscotur Viagens e Turismo 
Ltda - ME, prorrogamos o prazo recursal para o dia 
17/10/2017.  Castanhal, 10 de outubro de 2017. Erick 
Rodrigues Sacramento, Pregoeiro da Secretaria Municipal de 
Suprimento e Licitação. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 022/2017 

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 
3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2015 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal. Contratado: NACIONAL 

INCORPORADORA EIRELI-EPP. CNPJ do Contratado: 

19.783.519/0001-11. Objeto: Prestação de serviço de construção de uma 

Unidade de Acolhimento Adulto para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde. Prazo Aditado: de 15/06/2017 a 

15/12/2017 perfazendo um total de 680 dias. Castanhal, PA, 13 de junho 

de 2017. Silvan Francisco da Silva. Secretário Municipal de Saúde. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 023/2017 
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 

4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2015 
Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal. Contratado: NACIONAL 

INCORPORADORA EIRELI-EPP. CNPJ do Contratado: 

19.783.519/0001-11. Objeto: Prestação de serviço de construção de uma 

Unidade de Acolhimento Adulto para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde. Valor Aditado: passará de R$ 458.244,88 

para R$ 494.937,16. Castanhal, PA, 22 de agosto de 2017. Silvan 

Francisco da Silva. Secretário Municipal de Saúde. 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 023/2017 
TOMADA DE PREÇO Nº 008/2015 

5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2015 
Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal-Fundo Municipal de 

Saúde de Castanhal. Contratado: NACIONAL INCORPORADORA 

EIRELI-EPP. CNPJ do Contratado: 19.783.519/0001-11. Objeto: 

Prestação de serviço de construção de uma Unidade de Acolhimento 

Adulto para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. 

Valor Aditado: passará de R R$ 494.937,16 para R$ 539.283,64. 

Castanhal, PA, 22 de agosto de 2017. Silvan Francisco da Silva. 

Secretário Municipal de Saúde. 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 
5° TERMO ADITIVO 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal-Fundo Municipal de 

Saúde. Contratado: NACIONAL INCORPORADORA EIRELI-EPP. 

CNPJ do Contratado: 19.783.519/0001-11 Onde se lê: Castanhal(Pa), 22 

de agosto de 2017.  Leia-se: Castanhal(Pa), 22 de setembro de 2017. 

Castanhal, PA, 10 de outubro de 2017. Silvan Francisco da Silva. 

Secretário Municipal de Saúde. 

 

PORTARIA Nº2.783/17, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  

ATRIBUIÇÕES, resolve. Art.1º- Distratar, a pedido de acordo com o 

Processo nº2017/10/12041, o Contrato Temporário da servidora DANIELA 

CARDOSO DOURADO, função Professor Pedagogia,  lotação Secretaria 

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

retroativo a 01 de outubro de 2017, revogadas as disposições em 

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

Maximino Porpino da Silva, 09 de outubro de 2017. Pedro Coelho da 

Mota Filho, Prefeito Municipal. REGISTRADA NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma ata. Gustavo 

Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.784/17, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS; RESOLVE: Art.1º- Remover da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer para a Secretaria Municipal de Educação, o servidor SIDCLEY 
SILVA BARROSO, matrícula n°998474-7, cargo Professor de Educação Física, 
sem prejuízo de sua função. Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. Art.3º- Publique-se, registre-
se e cumpra-se. Gabinete da Secretaria Municipal de Administração, aos 10 dias 
de outubro de 2017. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de 
Administração 

PORTARIA Nº 2.785/17, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES,  Considerando, o recebimento do Ofício nº 216/2017, de 

09 de outubro de 2017, da Secretaria Municipal de Suprimento e 

Licitação; Considerando, nos termos do disposto nos artigos 58 – inciso 

III e 67 da Lei nº 8.666/93, acompanhar e fiscalizar a execução dos 

contratos celebrados através de um representante da 

administração;Considerando, que os órgãos públicos devem manter fiscal 

formalmente designados durante toda a vigência dos contratos celebrados 

pela entidade; Considerando, que as principais atribuições do fiscal de 

contrato são: I – Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações 

contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e dos 

serviços prestados a Prefeitura Municipal de Castanhal. II – Verificar se a 

entrega de materiais, execução de obras ou prestação de serviços (bem 

como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o 

instrumento contratual e instrumento convocatório; III – Acompanhar, 

fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras 

contratadas; IV – Indicar eventuais glosas das faturas. RESOLVE: Art. 1º 

- Designar o servidor Flávio dos Santos, matricula nº 9989498, como 

Fiscal de contrato  para fiscalizar  e  acompanhar a execução do contrato 

nº218, referente ao Processo de Inexigibilidade nº054/2017, celebrado 

com a Empresa TN CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA-ME, 

inscrita no CNPJ sob o nº 03.256.428/0001-98, para a manutenção 

preventiva e corretiva com fornecimento de peças e materiais de bombas 

motobombas, reservatórios e tubulações, nos sistemas de água das zonas 

urbanas e rurais, de forma a atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Castanhal. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de 

sua publicação no Diário Oficial do Município, revogadas as disposições 

em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se, cumpra-se e dê ciência ao 

interessado. Palácio Maximino Porpino da Silva, 10 de outubro 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 


