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RESOLUÇÃO Nº 018/2017, DE 10 DE OUTUBRO DE 2017. 
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC. A 
Presidência da Câmara Municipal de Castanhal, com fulcro 
no que determina o Regimento Interno, em seu Artigo 14, 
Inciso VII, resolve baixar a seguinte: RESOLUÇÃO. Artigo 
1º. As Comissões Permanentes da Câmara Municipal de 
Castanhal, para o biênio 2017/2018, ficam com as 
seguintes composições: Justiça, Legislação e Redação 
Final: Romildo Márcio Ramos da Costa – Presidente; Nivan 
Setubal Noronha – Membro; Vânia Nascimento da Silva – 
Membro; Orisnei Silva do Nascimento – Membro; José 
Arledo Marques de Souza – Membro; Finanças e 

Orçamento: Vânia Nascimento da Silva – Presidente; Nivan 
Setubal Noronha – Membro; Alacir Vieira Cândido Júnior- 
Membro; João Amaro da Silva Filho – Membro; Antonio 
Idalmir Rodrigues de Oliveira – Membro; Agricultura, 
Indústria, Comércio e Mineração: Welton Marlon da Silva 
Costa – Presidente; Francisco das Chagas do Ó da Costa – 
Membro; José Arledo Marques de Souza – Membro; Carlos 
Alberto de Sousa Sampaio – Membro; Edvam Sousa 
Damasceno – Membro; Habitação, Terras, Obras e 
Serviços Públicos: Vânia Nascimento da Silva – Presidente; 
Orisnei Silva do Nascimento – Membro; Welton Marlon da 
Silva Costa – Membro; Antonio Leite de Oliveira – Membro; 
Ronilson Correa de Sena – Membro; Saúde e Assistência 
Social: João Amaro da Silva Filho – Presidente; Regina de 

Fátima da Silva Rodrigues- Membro; Orisney Silva do 
Nascimento – Membro; Maria de Jesus Oliveira Moreira – 

Membro; Welton Marlon da Silva Costa – Membro; 
Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana: Jorge Luiz 
Rodrigue Marinho – Presidente; Alacir Vieira Cândido 
Júnior- Membro; Nivan Setubal Noronha- Membro; Rafael 
Evangelista Galvão – Membro; José Arledo Marques de 
Souza – Membro; Turismo e Desportos: José Janildo Sousa 
do Nascimento – Presidente; Jorge Luiz Rodrigue Marinho – 
Membro; Francisco das Chagas da Conceição Costa- 
Membro; Carlos Alberto de Sousa Sampaio- Membro; Alacir 
Vieira Cândido Júnior – Membro; Segurança Pública e 
Direitos Humanos: Ronilson Correa de Sena –Presidente; 
Francisco das Chagas da Conceição Costa – Membro; 
Romildo Márcio Ramos da Costa – Membro; José Janildo 
Sousa do Nascimento – Membro; Jorge Luiz Rodrigues 

Marinho – Membro; Educação E Cultura: Romildo Márcio 
Ramos da Costa – Presidente; Regina de Fátima da Silva 
Rodrigues – Membro; Antonio Leite de Oliveira – Membro; 
José Janildo Sousa do Nascimento – Membro; Antonio 

Idalmir Rodrigues de Oliveira – Membro; Meio Ambiente  e 
Desenvolvimento Sustentável: Francisco da Chagas da 
Conceição Costa – Presidente; Francisco das Chagas do Ó 
da Costa – Membro; Carlos Alberto de Souza Sampaio – 
Membro; Maria de Jesus Oliveira Moreira – membro; Rafael 
Evangelista Galvão – Membro; Defesa do Consumidor: 
Antonio Idalmir Rodrigues de Oliveira – Presidente; José 
Arledo Marques de Souza – Membro; Nivan Setubal Noronha 
– Membro; Rafael Evangelista Galvão – Membro; Romildo 
Márcio Ramos da Costa – Membro. Artigo. 2º. Revoga-se a 
Resolução nº 015/17, de 13 de junho de 2017. 
Artigo. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal 
de Castanhal, aos 10 dias do mês de outubro de 2017. 
LUCIANA CASTANHEIRA SALES, Presidente 

 

 
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO ENTRE 
AS PARTES E NOS TERMOS ABAIXO DESCRITOS. 

Contrato N° 51018 

Protocolo: _____________ Folha: _______ 

De um lado o INSTITUTO EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL 

PARÁ, com sede à TRAVESSA QUINTINO BOCAIÚVA, 1588, 

BLOCO A - 1° ANDAR, Nazaré, nesta cidade do Belém - Pará, inscrito 

no CNPJ-MF sob o n° 04.979.092/0001-54, por meio de seu Diretor 

Regional JOSÉ CONRADO AZEVEDO SANTOS portador do RG 

1473255 - SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o número 001.215.332-04 ou 

pelo Superintendente CARLOS THADEU MATOS AUAD JÚNIOR 

portador do RG 8030 - OAB/PA, inscrito no CPF/MF sob o número 

330.924.002-91, residentes e domiciliados nesta capital, doravante 

denominada IEL PARÁ e do outro lado o (a) PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, com sede no (a) AVENIDA BARÃO 

DO RIO BRANCO, CENTRO, CASTANHAL PA CEP 68741670, 

inscrita no CNPJ sob n.º 05.121.991/0001-84, neste ato representado (a) 

por PEDRO COELHO DA MOTA FILHO inscrito no CPF sob o número 

057.959.822-53 e inscrito no CPF sob o número, doravante denominada 

CONCEDENTE, resolvem celebrar o presente CONTRATO, mediante as 

cláusulas e condições seguintes, que reger-se-ão pela Lei de n.º 11.788, de 

25 de setembro de 2008 – Publicada no D.O.U de 26.09.2008 e outros 

diplomas e dispositivos que vierem a ser adotados aplicáveis ao objeto 

deste instrumento: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente 

Contrato tem por objeto a prestação de serviços à CONCEDENTE, 

mediante a intermediação e promoção de integração entre esta e as 



Castanhal-PA,  11 de outubro de 2017.             Diário Oficial                     Ano XXIII                    Edição nº 567 

2 
 

Instituições de Ensino, visando à implementação de programa de Estágio, 

de acordo com a Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 e outros 

dispositivos legais que vierem a ser adotados. PARÁGRAFO ÚNICO - 

Na qualidade de Agente de Integração, o IEL PARÁ participará como 

auxiliar no processo de aperfeiçoamento e evolução do instituto do 

estágio, junto à parte CONCEDENTE, para auxiliar a execução dos 

procedimentos legais e administrativos, relacionados à concessão dos 

estágios, em consonância com o que preceitua a Lei n.º 11.788/08. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO. O 

estágio como ato educativo escolar supervisionado, obrigatório ou não, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, visa à preparação para o trabalho 

produtivo do educando e para a vida cidadã, fazendo parte do projeto 

pedagógico do curso. Constitui-se em instrumento de integração entre a 

Instituição de Ensino e a CONCEDENTE, capaz de proporcionar a 

aplicação de conhecimentos teóricos, o aperfeiçoamento técnico-cultural, 

científico, e de relacionamento humano, não acarretando qualquer vínculo 

de caráter empregatício. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO 

ESTÁGIO. A duração do estágio obedecerá às normas estabelecidas pelas 

Instituições de Ensino, conforme a proposta pedagógica e a programação 

da CONCEDENTE que recebe o estagiário, não podendo exceder ao 

prazo máximo de 02 (dois) anos, computados neste período as eventuais 

prorrogações. Parágrafo Único – Não se aplica o prazo de duração do 

estágio disposto no caput desta cláusula quando se tratar de estagiário 

portador de deficiência, nos termos do artigo 11 da lei 11.788/08. 

CLÁUSULA QUARTA - DA JORNADA DO ESTÁGIO. A jornada a ser 

cumprida pelo estagiário deverá compatibilizar-se com as atividades e 

horário escolar, não excedendo: a) 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) 

horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos 

finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de 

jovens e adultos; b) 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no 

caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível 

médio e do ensino médio regular; Parágrafo Primeiro – Poderá ter jornada 

até 40 (quarenta) horas semanais, desde previsto no projeto pedagógico 

do curso e da instituição de ensino, o estágio relativo aos cursos que 

alternam teoria e prática, nos períodos em que não estejam programadas 

aulas presenciais. Parágrafo Segundo – A carga horária do estágio deverá 

ser reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no Termo de 

Compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante, na hipótese 

da Instituição de Ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas 

ou finais, no período de avaliação. CLÁUSULA QUINTA - DOS 

RECURSOS FINANCEIROS. Como contrapartida pelos serviços 

prestados, no todo ou em parte, pelo recrutamento, pré-seleção, 

direcionamento de estudantes para seleção na CONCEDENTE, emissão 

de Termos de Compromisso de Estágio, CONCEDENTE 

encaminhamento de negociação do seguro de acidentes pessoais em favor 

dos estagiários e acompanhamento administrativo, será cobrado uma Taxa 

Administrativa no valor de R$55,00 (cinqüenta e cinco reais) por 

estagiário/mês, que for efetivamente contratado pela CONCEDENTE, 

cujo vencimento é fixado a cada dia 15 (quinze)do mês subsequente ao 

vencido. § 1º A ausência de pagamento no prazo estabelecido nesta 

cláusula implicará na cobrança de juros de 0,033% ao dia, acrescidos de 

multa de 02% (dois por cento) sobre o valor devido. § 2º O valor da taxa 

administrativa será reajustado anualmente de acordo com o IGPM/FGV 

(Índice Geral de Preços do Mercado). Além do reajuste anual, o valor da 

taxa administrativa também poderá ser reajustado mediante negociação 

entre as partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. § 3º Para 

cada vaga de estágio cancelada será cobrado o valor proporcional 

referente à taxa administrativa estipulado no caput desta Cláusula, a título 

de ressarcimento com gastos operacionais. § 4º Após iniciado o processo 

de seleção pelo IEL PARÁ e havendo cancelamento da vaga de estágio 

pela CONCEDENTE, independente da regularização ou não do Termo de 

Compromisso de Estágio, fica essa obrigada a pagar ao IEL PARÁ, por 

vaga cancelada, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da Bolsa 

ofertada, a título de ressarcimento com gastos. CLÁUSULA SEXTA - 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. Caberá ao IEL PARÁ, como 

Agente de Integração: a) Obter das INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

informações sobre as condições e requisitos mínimos para realização dos 

estágios, transmitindo tais informações à CONCEDENTE; b) Celebrar 

Convênio de Concessão de Estágio com as INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO, para os fins definidos na alínea "a"; c) Cadastrar, recrutar, pré-

selecionar e encaminhar à CONCEDENTE os candidatos às vagas de 

estágio oferecidas pela mesma, observada a legislação vigente; d) 

Desenvolver esforços para captar oportunidades de estágio, junto à 

CONCEDENTE; e) Acordar com a CONCEDENTE, a cada demanda, o 

prazo para encaminhamento de alunos, bem como o número de alunos a 

serem encaminhados para seleção final da empresa; f) Providenciar a 

elaboração de minuta do Termo de Compromisso de Estágio e adotar 

medidas para sua assinatura pelas partes envolvidas: Empresa, Estudante 

e Instituição de Ensino; g) Contratar em favor do estagiário, seguro contra 

acidentes pessoais, com apólice compatível com valores do mercado; h) 

Buscar promover a integração entre a CONCEDENTE e as 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO, conciliando os requisitos por elas 

estabelecidos; i) Repassar à CONCEDENTE as informações recebidas 

das Instituições de Ensino ou dos estudantes referentes à conclusão, 

abandono ou trancamento de matrícula do curso realizado pelo estagiário; 

j) Fazer constar na "Folha de Anotações Gerais" da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social do estagiário, o registro do estágio, assim como sua 

baixa; k) Realizar o acompanhamento administrativo do estágio, 

consubstanciado exclusivamente nas seguintes atividades: 1. 

Cadastramento, recrutamento e encaminhamento de estudantes; 2. 

Intermediar a realização das avaliações periódicas obrigatórias para a 

conclusão dos estágios. 3. Intermediar as assinaturas dos Termos de 

Compromisso de Estágio necessárias a realização dos estágios; 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE. 

Caberá à CONCEDENTE: a) Acordar com o IEL PARÁ, a cada 

demanda, o prazo para encaminhamento de alunos e IEL PARÁ o número 

de alunos encaminhados por vagas para seleção final da empresa; b) 

Receber os estudantes encaminhados pelo IEL PARÁ para seleção, 

reiterando com os mesmos as condições para a realização do estágio; c) 

Celebrar Termo de Compromisso de Estágio com a Instituição de Ensino 

e o estudante, ou seu representante ou seu assistente legal, zelando pelo 

seu cumprimento; d) Ofertar instalações que tenham condições de 

proporcionar ao estudante a realização de atividades de formação social 

profissional e cultural; e) Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, 

com formação ou experiência profissional na área de conhecimento 

desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar, 

observando o limite máximo de 10 estagiários para cada 

orientador/supervisor; f) Efetuar o pagamento mensal de Bolsa (ou outra 

forma de contraprestação), auxílio transporte e outros benefícios 

previamente acordados com o estagiário; g) Oferecer à INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO subsídios que possibilitem o acompanhamento, a supervisão 

e a avaliação do estágio; h) Enviar à INSTITUIÇÃO DE ENSINO, com 

periodicidade mínima de 06 (seis) meses, relatório de atividades, com 

vista obrigatória do estagiário; i) Por ocasião do desligamento do 

estagiário, como entregar Termo de Realização do Estágio com indicação 

resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e d avaliação de 

desempenho; j) Informar ao IEL PARÁ a interrupção, rescisão ou 

eventuais modificações das condições acordadas no Termo de 

Compromisso; k) Definir as atividades de estágio e/ou programa de 

estágio de forma a proporcionar experiência prática e desenvolvimento de 

competências em situação real de trabalho na linha de formação 

correspondente ao curso do estagiário; l) Manter à disposição da 

fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; m) Aplicar 

ao estagiário, a legislação de segurança e saúde no trabalho como 

determina o artigo 14 da Lei 11.788/08; n) Reduzir pelo menos à metade 

a carga horária do estágio nos períodos de avaliação, quando a Instituição 

de Ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, 

conforme estipulado no Termo de Compromisso. o) Assegurar ao 

estagiário o gozo de recesso, nos termos do artigo 13 e seus parágrafos, da 

Lei 11.788/08, preferencialmente durante suas férias escolares. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES. Cada parte 

assumirá exclusivamente a responsabilidade por suas obrigações, ônus ou 

encargos trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, bem 

como indenização de qualquer natureza decorrente das atividades 

desenvolvidas por força deste Contrato, e ainda as executadas pelo seu 

pessoal, prepostos ou terceiros por ela contratados. §1º A manutenção de 

estagiários em desconformidade com a Lei nº 11.788/2008 caracteriza 

vínculo empregatício do estudante com a CONCEDENTE para todos os 

fins da legislação trabalhista e previdenciária. §2º A reincidência na 

irregularidade descrita no §1º impedirá a CONCEDENTE de receber 

estagiários por 02 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do 

processo administrativo correspondente. Esta penalidade limita-se à filial 

ou agência em que for cometida a irregularidade. CLÁUSULA NONA - 

DA VIGÊNCIA. O presente Contrato terá vigência de 01/01/2017 à 



Castanhal-PA,  11 de outubro de 2017.             Diário Oficial                     Ano XXIII                    Edição nº 567 

3 
 

31/12/2020 (4 anos), contados a partir da data de sua assinatura, podendo, 

porém, a qualquer tempo, ser alterado por qualquer uma das partes, 

mediante Termo Aditivo, sempre que o interesse das partes o exigir, 

respeitada, contudo, a integridade de seu objeto. CLÁUSULA DÉCIMA - 

DA RESCISÃO. O presente Contrato poderá ser rescindido, por qualquer 

dos partícipes, mediante comunicação por escrito, com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias, ficando resguardados os direitos dos 

estagiários até o término do Termo de Compromisso, a não ser que a 

natureza ou gravidade das faltas consecutivas recomende que tal rescisão 

opere seus direitos de imediato. PARÁGRAFO PRIMEIRO. O não 

cumprimento pelas partes das condições estabelecidas neste Contrato ou 

em seus termos aditivos implicará sua rescisão automática, ficando 

resguardados os direitos dos estagiários até o término do Termo de 

Compromisso, a não ser que a natureza ou gravidade das faltas 

consecutivas recomende que tal rescisão opere seus direitos de imediato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de rescisão, as partes deverão 

honrar as obrigações assumidas contratualmente até que todos os 

contratos de estágio vigentes sejam finalizados. CLÁUSULA DÉCIMA 

PRIMEIRA - DO ENCERRAMENTO. Assim, as partes, de comum 

acordo, elegem o foro da comarca de Belém - Pará para dirimir quaisquer 

questões fundadas no presente Contrato de Concessão de Estágio. E, por 

estarem de acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma para que produza seus jurídicos e legais efeitos, na 

presença de duas testemunhas abaixo subscritas que a tudo leram e 

acharam conforme. Belém 01 de Janeiro de 2017. PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL, (Carimbo e assinatura).INSTITUTO 

EUVALDO LODI NÚCLEO REGIONAL PARÁ, (Carimbo e 

assinatura). TESTEMUNHAS: 1- Nome/CPF    2- Nome/CPF 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO 
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2016 

PROCESSO Nº: 99/2106. ORIGEM: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE XINGUARA-PA/FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO. ASSUNTO: Adesão à Ata de Registro de Preços 
nº 54/2016. Pregão Presencial SRP 54/2016. TERMO DE 
RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE ADESÃO À ARP Nº. 
54/2016. Tendo em vista as informações constantes dos 
autos, referente à adesão à Ata de Registro de Preços n° 
54/2016, vinculada ao Pregão Presencial n° 54/2016 – 

Registro de Preço, gerenciada pela Prefeitura Municipal de 
Xinguara-Pa/Fundo Muncipal de Educação, para 
Contratação de Empresa para fornecimento de Mobiliário 
Escolar, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, RATIFICO e HOMOLOGO o objeto, em favor 
da empresa DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
11.676.271/0001-88, localizada na Estrada do Palmital nº 
5000,  Bairro Palmital, Saquarema/RJ, pelo valor Global de 
R$ 302.000,00 (Trezentos e Dois mil reais), no qual a 
Secretaria Municipal de Educação órgão não participante da 
Ata, visando usufruir da mesma para atender as demandas 
de carteiras escolares conforme necessidade, através das 
solicitações específicas tendo como instrumento contratual a 

Nota de Empenho ou Ordem de Serviço. Publique-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal, em Castanhal, aos 20 (vinte 
dias) do mês de setembro de 2017. PEDRO COELHO DA 
MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
29/2017 

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. 25, Inciso 
III da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21/06/93 – “para a 
contratação de profissional de qualquer setor artístico, 
diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública”; e em face da necessidade da Fundação Cultural de 

Castanhal (FUNCAST) contratar serviços de PRODUÇÃO 

MUSICAL promovidos no Município de Castanhal, optou-se 
pela contratação de empresa para contratação exclusiva de 
produção musical, AMAZON SHOW, para atuar na 49ª 
EXPOFAC produzindo shows das bandas Linda Nil, Yeman 
Jah, Thais Porpino, Monociclo e Rick e Ramon no período de 
03 a 07/09/2017, dos documentos comprobatórios 
acostados aos autos deste processo . Em relação à escolha 
da AMAZON SHOW para execução dos referidos serviços, 
justifica-se pelo inviabilidade de competição  entre as 
bandas regionais contratadas pela referida empresa, tendo 
em vista que possui contrato de exclusividade com as 
bandas contratadas. Desta forma, atenderá à plena 
satisfação do objeto do contrato solicitado pela FUNCAST 
para atender o evento da Exposição Agropecuária de 
Castanhal.Após justificada a razão da escolha do fornecedor 
contratado conforme solicita o inciso II do artigo 26 da lei 
8.666/93, a justificativa de preço de acordo com o inciso III 
foi realizada através da apresentação de notas fiscais de 
serviços prestados em outros órgãos. Eis que se encontra 
em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis, 

inclusive tendo sido demonstrado o interesse na demanda, 
verificado a economicidade a este Município e quanto ao 
objeto da despesa e confirmada à regularidade fiscal da 
empresa acima citada. Desta feita ante todas justificativas 
técnicas, a presente contratação encontra-se legalmente 
amparada pelo art. 25, inciso III da Lei 8.666/93. Trata-se, 

portanto de contratação de Empresa de Produção Musical 
com contrato de exclusividade com bandas consagradas 
pela opinião pública local conforme documentos 
apresentados, sem parâmetros para comparação com outras 
empresas, a CPL manifesta-se pela possibilidade de 
contratação da empresa AMAZON SHOW, portadora do 
CNPJ sob o n°18.098.713/0001-03, por inexigibilidade de 
licitação, no valor global de R$25.000,00 (Vinte Cinco Mil 
reais) obedecidos os critérios legais. Esta Comissão 
Permanente de Licitação, pelo exposto acima, encaminha os 
presentes autos à Procuradoria Jurídica deste Município, 
para que se manifeste sobre a presente inexigibilidade, tudo 
em conformidade com as disposições legais. 
Castanhal/Pará, 01 de setembro de 2017. Danielle Fonseca 
Silva, Presidente da C.P.L. 

TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE Nº 29 /2017 

Por este termo, reconheço e ratifico o ato de Inexigibilidade de licitação, 
decorrente do processo n.º 29/2017, cujo objeto consiste na prestação de 
Serviços Produção Musical, de forma a atender as necessidades da Fundação 
Cultural de Castanhal, deste município de Castanhal/PA, onde a contratada foi a 
Amazon Show, cujo valor total é de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco mil reais), nos 
termos do art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93 e conforme Parecer Jurídico 
constante deste processo. Castanhal (Pa) ,01  de setembro de 2017, PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

 

PORTARIA Nº2.776/17, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS  
ATRIBUIÇÕES. Considerando, o recebimento do Ofício nº110/17/IPMC, de 05 de 
outubro de 2017, constante do Processo nº2017/10/11958; Considerando, o 
Acórdão nº31.006, de 06 de setembro de 2017, publicado no DOE TCM-PA, 
nº188 de 05 de outubro de 2017; Resolve: Art. 1º - Exonerar, a servidora ANA 

MARIA PRADO ARAÚJO, função Agente Administrativo, lotação Fundação Cultural 
do Município de Castanhal-FUNCAST, por motivo de Aposentadoria por Idade e 
Tempo de Contribuição, concedida através da Portaria nº044/17, de 27 de março 
de 2017, expedida pelo Instituto de Previdência do Município de Castanhal-
IPMC. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 05 de outubro 
de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, registre-se 
e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 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 
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PORTARIA Nº 2.786/17, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, PEDRO COELHO DA MOTA 
FILHO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, R E S O L V E: Art. 1º - 
Com  fundamentação  no  Art. 78,  Parágrafo   Único  da  Lei Municipal nº 003/99, 
de 04.02.99, torna facultativo o expediente do Poder Executivo deste Município, 
com exceção dos serviços essenciais, excepcionalmente na data de 16 de 
outubro de 2017 (segunda-feira), dia subseqüente a Romaria de Nossa Senhora 
de Nazaré. Parágrafo Único: Enquadram-se nas exceções desta Portaria os 
serviços de: Cemitério, guarda, vigilância, segurança, mercados e feiras públicas, 
limpeza pública, ambulância e plantão de saúde, serviço de atendimento do lig-
luz, Zoonozes, Agente de Transporte e Agente de Trânsito. Art. 2º - Publique-se, 
registre-se  e dê-se Ciência. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, aos 11 dias do mês 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 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO Nº 202/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES 

A SEGUIR IDENTIFICADAS COMO  CONTRATANTE  E  

CONTRATADO,  RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS 

MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O 

SEGUINTE:  DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 

CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, 

n.º 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal – Pará, 

representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da 

Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da carteira de 

identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, 

residente e domiciliado à Rd. BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa JUSTO 

TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE MÁQUINAS 

PESADAS LTDA- EPP inscrita no CNPJ/MF n.º 06.341.475/0001-28, 

com sede estabelecida na Av. Presidente Vargas, 1881, Centro, neste 

Município de Castanhal - Pará, representada pelo Sr. Cicero Felippe 

Assunção, solteiro, brasileiro, comerciante, portador da RG. Nº 5577163 

SSP/PA e do CPF /MF n.º 908.208.862-20, residente e domiciliada nesta 

Cidade de Castanhal - Pará.  DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O 

objeto do presente contrato vinculado ao Edital de Credenciamento n.º 

001/2017 é a prestação do serviço de locação de veículo(s) por hora 

trabalhada (via fatura) para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Obras e Urbanismo, pelo período de 04 (quatro) meses a 

contar da data de 01/09/2017 até 31/12/2017, conforme planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Quant./ 

Mês 
P. hora P. Total 

01 

LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO TIPO ROLO 

COMPACTADOR LISO 
XCMG – SERIE: 

*1122110012* 

200h R$50,00 

R$ 

10.000,0
0 

02 

LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO TIPO 
MOTO NIVELADORA 
CARTEPILLA 120H – 
SERIE: 
*CAT0120HC5FM03278* 

200h R$100,00 
R$ 

20.000,0
0 

 

Total global (teto financeiro 
máximo/mês) 

R$ 30.000.00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CLAÚSULA 
QUARTA: O preço mensal do serviço (teto financeiro 
máximo) é R$ 30.000,00 (trinta mil), podendo perfazer um 
total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo por 

conta da contratada toda e qualquer despesa com impostos, 
taxas, obrigações sociais e manutenção dos veículos. As 

condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, 

conforme a execução dos serviços. DOS RECURSOS 
FINANCEIROS CLAÚSULA QUINTA: Os recursos necessários 
e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta do 
elemento de despesa 10.302.0137.2.056 – Manutenção de 
Gestão Plena, Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica, do orçamento vigente deste 
Município de Castanhal. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA 
SEXTA: A CONTRATADA obriga-se: 1-Obedecer ao horário 
de trabalho constante em proposta de preço, bem como 
eventuais mudanças a pedido da Administração Pública, 
justificadas pela melhor prestação do serviço. 2-Manter os 
veículos em perfeitas condições para trafegar fazendo 
periodicamente sua revisão e manutenção de acordo com as 
exigências da Secretaria Municipal de Obras - SEMOB; 3-
Motoristas habilitados de acordo com as exigências legais; 
4-Orientar os motoristas a tratarem os servidores públicos 
com educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim 
evitando atritos e discussões. 5-Comunicar a Prefeitura 
Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e 
ofensiva por parte dos servidores. 6-O seguro de veículos 

contra acidentes e roubo será de responsabilidade da 
contratada. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-
se: 1-Realizar o pagamento atualizado em data regular; 2-
Efetuar o pagamento mensal, mediante apresentação pela 
CONTRATADA da Nota Fiscal. 3-Em caso de roubo ou 
extravio do veiculo, A Administração Pública não se 

responsabiliza pelo ressarcimento do bem móvel, sendo de 
total responsabilidade da Contratada o pagamento de 
seguros contra roubo ou extravio do bem. 4-Cabe a 
contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do 
presente instrumento pela contratada, podendo a primeira 
tomar todas as providências de rescisão e de penalidades 
previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no 
caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas 
do Município de Castanhal e para tal determina como fiscal 
do contrato o servidor RAMON ALEXANDRE SOUZA DA 
SILVA, matricula funcional nº 9988980, conforme portaria 
016/2017, publicada na edição 526 do Diário Oficial do 
Município. DISPOSIÇÕES GERAIS:  CLÁUSULA OITAVA: A 
CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente 
Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas notificar 
a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 
(trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica estabelecida a multa de 
10% (dez por cento) do valor total do contrato, caso a 
CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do 
presente contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA 
DÉCIMA: O presente instrumento foi lavrado em decorrência 
do processo de inexigibilidade nº 001/2017, por meio do 
credenciamento nº 001/2017 É competente para dirimir 
qualquer controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de 
Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o presente 

Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor 
e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e 

capazes, para que se possam produzir seus efeitos legais 
visados. Castanhal (Pa), 01de Setembro de 2017. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da 
Mota Filho, Contratante. JUSTO TERRAPLENAGEM, 
LOCAÇÃO E TRANSPORTE DE MÁQUINAS PESADAS LTDA- 
EPP, Cicero Felippe Assunção, Contratada. TESTEMUNHAS: 
Nome:    CPF:   Nome:   CPF: 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
Por este termo homologo e adjudico o Edital de Credenciamento n.º 001/2017, 
cujo processo foi credenciado a empresa JUSTO CONSIGNAÇÃO DE 
VEICULOS LTDA, cujo valor total contratual é de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais). 
Conforme análise da Comissão Permanente de Licitação, designada pela 
Portaria Municipal n.º 019/17, de 04 de janeiro de 2017. Castanhal/(Pa), 01 de 
Setembro de 2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO,  Prefeito Municipal 
 


