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PORTARIA Nº2.775/17, 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 nº31.004, de 06 de setembro de 2017, publicado 

no DOE TCM-PA, nº188 de 05 de outubro de 2017; Resolve: Art. 1º - 

Exonerar, a servidora Maria Conceição dos Santos, função Professor de 

Educação Básica I, lotação Secretaria Municipal de Educação, por motivo 

de Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição, concedida através 

da Portaria nº019/15, de 24 de março de 2015, 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 

PORTARIA Nº2.777/17, DE 09 DE OUTUBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA 

ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 26 PARÁGRAFO 

ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 04 DE FEVEREIRO DE 

1999 E ARTIGO 27 INCISO I DA PORTARIA Nº1.166/10, DE 25 DE 

AGOSTO DE 2010, RESOLVE: Art. 1º - Tornar estável os servidores 

abaixo relacionados, após estagio probatório, conforme processo de 

avaliação de desempenho, constante do Processo nº2017/10/11975. 
Nº SERVIDOR (A) CARGO LOTAÇÃO 

1 CARLOS ANDRÉ SILVA REIS AG. ADM. SEMED 

2 EDILMA PINTO ANDRADE SERVENTE SEMED 

3 ÉRICA SUZANE COSTA GOMES SERVENTE SESMA 

4 ERLON MATOS DA SILVA BRAÇAL SEMOB 

5 FRANCISCO CORDOVIL BEZERRA BRAÇAL SEMOB 

6 GLEICE GARCIA LIMA DE OLIVEIRA NUTRICIONISTA SESMA 

7 HELAINE ISAIAS DO ROSÁRIO DOCENTE PEB II SEMED 

8 JANILDO DOS REIS GOMES AG. ADM. SEMED 

9 JOSÉ ALEX LINHARES DE ARAÚJO ZELADOR SEMED 

10 LIVIA RENATA MAGALHÃES CORDEIRO SERVENTE SEMED 

11 LUCIENE BARROS DAMASCENO MERENDEIRA SEMED 

12 MARIA SUELLEN DE SOUZA SÁ AG. ADM. SEMED 

13 NARA CRISTIANE DE OLIVEIRA SILVA MERENDEIRA SEMED 

14 PAULA DE CASSIA MARTINS FERNANDES SERVENTE SEMED 

15 SIRLENE CASTILHO TAVARES ENFERMEIRO SESMA 

16 SÔNIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA MERENDEIRA SEMED 

17 SUSELY BOTELHO FERREIRA TÉC. ENFERM. SESMA 

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, 

09 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 

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 data. 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 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2017, 
VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 061/2017 
Às nove horas do dia seis 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 061/2017, Processo de nº 
2017/7/8718 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 061/2017, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, 
tendo por Objeto o fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO, destinado a 
atender as necessidades das diversas secretarias deste Município de 
Castanhal/PA, para atendimento por um período de 12 (doze) meses. 3. DO 
FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados, observada 
a ordem de classificação, os preços dos fornecedores registrados, objetivando o 
compromisso de fornecimento de material esportivo, destinado a atender as 
necessidades das diversas Secretarias deste Município de Castanhal/Pará, para 
atendimento por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas 
no instrumento convocatório. 4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: Este 
instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Castanhal/Pa a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas 
para a aquisição dos objetos, obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento/serviço, em 
igualdades de condições. 4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado mediante assinatura do Contrato, observadas as disposições 
contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº061/2017. 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 061/2017. 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 10 (dez) dias úteis da data de solicitação a ser entregue no seguinte 
local: - Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Av. 
Barão do Rio Branco, 814, Bairro Nova Olinda; - Sede da Secretaria Municipal de 
Educação, localizado na Tv. Altamira, S/N, Bairro Nova Olinda; - Sede da 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Av. Quintino Bocaiuva, 
S/N, ao lado do ginásio Loyola Passarinho, Bairro Estrela. 6.1. Na eventualidade 
de se verificar falhas ou imperfeições que impeçam o recebimento dos 
produtos/serviços, a Contratada providenciará as medidas saneadoras, o que 
deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de sua 
inteira responsabilidade todas as despesas oriundas de devolução e reposição, 
inclusive quanto ao novo prazo de entrega. 6.2 A Contratada será responsável 
pelo transporte e entrega dos produtos/serviços, desde a sua origem até o 
endereço definido acima, sem quaisquer complementos nos preços contratados 
ou pagamento adicional referente a frete. 6.3 Não serão motivos para dilatação 
dos prazos, decorrentes de atrasos na entrega de materiais/serviços por parte de 
eventuais subfornecedores da Contratada, a qual assume assim a integral 
responsabilidade decorrente deste ajuste, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito devidamente comprovado. 7. DOS PREÇOS: A Contratante pagará 
às empresas vencedoras, o valor estipulado para cada item, conforme planilha 
em anexo. 7.1 O prazo para pagamento, após o recebimento dos 
produtos/serviços e aceite da Nota Fiscal pela Prefeitura Municipal de Castanhal, 
efetivar-se-á em até 30 (trinta) dias úteis, após o repasse dos recursos 
financeiros do programa, ocorrerá mediante Ordem Bancária e/ou Cheque 

Nominal em favor da vencedora. 7.2 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstâncias que impeçam o pagamento da despesa, aquela será devolvida ao 
contratado, e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não 
acarretando qualquer ônus a Contratante. 7.3 Caso a Vencedora seja optante 
pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção 
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 7.4 Para 
execução do pagamento de que trata o item acima, a Contratada deverá fazer 
constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, 
em nome da Contratante, informando o número de sua conta bancária, o nome 
do Banco e a respectiva Agência, bem como a juntada de prova da situação 
regular perante a Receita Federal, através da Certidão Negativa de Débitos 
Federais, Receita Estadual, perante a Certidão Negativa de Debito Estadual, 
Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de Débitos Municipais, bem como 
FGTS E CNDT. 7.5 Não haverá reajustamento de preços, durante a vigência 
deste Contrato. 7.5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou 
previsíveis, porém de 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 
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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 contar da data da intimação, 
a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 9.2. Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertência ou suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. 10. DA FISCALIZAÇÃO: A 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°214/17, o Sr.(a) ANA CAROLINA REGO DE SOUZA, MATRICULA N° 986348, 
como seu representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto 
deste. 11. DA PUBLICAÇÃO: A ata será publicada em forma de extrato, na 
imprensa oficial, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 
8.666/93. 12. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Castanhal/PA. para 
dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata. Quaisquer 
alterações somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado 
entre as partes. ERICK RODRIGUES SACRAMENTO Pregoeiro N.T.LUIZE -EPP 
Representante Legal: Carlito Bernardo Medeiros CNPJ: 93.577.427/0001-38 
GLORIOSA CENTER MODAS LTDA-ME Representante legal: Lindomar Ribeiro 
Da Costa CNPJ: 16.755.394/0001-28 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2017, 
VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 061/2017 
Às nove horas do dia seis 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 061/2017, Processo de nº 
2017/7/8718 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 061/2017, devidamente 
homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, 
tendo por Objeto o fornecimento de MATERIAL ESPORTIVO, destinado a 
atender as necessidades das diversas secretarias deste Município de 
Castanhal/PA, para atendimento por um período de 12 (doze) meses.  3.  DO 
FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados, observada 
a ordem de classificação, os preços dos fornecedores registrados, objetivando o 
compromisso de fornecimento de material esportivo, destinado a atender as 
necessidades das diversas Secretarias deste Município de Castanhal/Pará, para 
atendimento por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas 
no instrumento convocatório.  
4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: Este instrumento não obriga a 
Prefeitura Municipal de Castanhal/Pa a firmar contratações nas quantidades 
estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição dos objetos, 

obedecida a legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento/serviço, em igualdades de condições. 4.1. O ajuste 
com o fornecedor registrado será formalizado mediante assinatura do Contrato, 
observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP 
nº061/2017. 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 061/2017.  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 10 (dez) dias úteis da data de solicitação a ser 
entregue no seguinte local:  - Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
localizada na Av. Barão do Rio Branco, 814, Bairro Nova Olinda; - Sede da 
Secretaria Municipal de Educação, localizado na Tv. Altamira, S/N, Bairro Nova 
Olinda; - Sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, localizada na Av. 
Quintino Bocaiuva, S/N, ao lado do ginásio Loyola Passarinho, Bairro Estrela. 
6.1. Na eventualidade de se verificar falhas ou imperfeições que impeçam o 
recebimento dos produtos/serviços, a Contratada providenciará as medidas 
saneadoras, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sendo de sua inteira responsabilidade todas as despesas oriundas de 
devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de entrega. 6.2 A 
Contratada será responsável pelo transporte e entrega dos produtos/serviços, 
desde a sua origem até o endereço definido acima, sem quaisquer 
complementos nos preços contratados ou pagamento adicional referente a frete. 
6.3 Não serão motivos para dilatação dos prazos, decorrentes de atrasos na 
entrega de materiais/serviços por parte de eventuais subfornecedores da 
Contratada, a qual assume assim a integral responsabilidade decorrente deste 
ajuste, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito devidamente 
comprovado. 7. DOS PREÇOS: A Contratante pagará às empresas vencedoras, 
o valor estipulado para cada item, conforme planilha em anexo. 7.1 O prazo para 
pagamento, após o recebimento dos produtos/serviços e aceite da Nota Fiscal 
pela Prefeitura Municipal de Castanhal, efetivar-se-á em até 30 (trinta) dias úteis, 
após o repasse dos recursos financeiros do programa, ocorrerá mediante Ordem 
Bancária e/ou Cheque Nominal em favor da vencedora. 7.2 Havendo erro na 
Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam o pagamento da despesa, 
aquela será devolvida ao contratado, e o pagamento ficará pendente até que o 
mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal não acarretando qualquer ônus a Contratante.  7.3 Caso a 
Vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, 
deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim 
de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação 
em vigor. 7.4 Para execução do pagamento de que trata o item acima, a 
Contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem 
rasura, em letra bem legível, em nome da Contratante, informando o número de 
sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência, bem como a 
juntada de prova da situação regular perante a Receita Federal, através da 
Certidão Negativa de Débitos Federais, Receita Estadual, perante a Certidão 
Negativa de Debito Estadual, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de 
Débitos Municipais, bem como FGTS E CNDT. 7.5 Não haverá reajustamento de 
preços, durante a vigência deste Contrato.  7.5.1. Na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de 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 
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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 contar da data da intimação, 
a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 9.2. Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertência ou suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002.  10. DA FISCALIZAÇÃO: A 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°214/17, o Sr.(a) ANA CAROLINA REGO DE SOUZA, MATRICULA N° 986348, 
como seu representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto 
deste. 11. DA PUBLICAÇÃO: A ata será publicada em forma de extrato, na 
imprensa oficial, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 
8.666/93. 12. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Castanhal/PA. para 
dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata. Quaisquer 

alterações somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado 
entre as partes. ERICK RODRIGUES SACRAMENTO, Pregoeiro. N.T.LUIZE –
EPP, Representante Legal: Carlito Bernardo Medeiros, CNPJ: 93.577.427/0001-
38. GLORIOSA CENTER MODAS LTDA-ME, Representante legal: Lindomar 
Ribeiro Da Costa, CNPJ: 16.755.394/0001-28. BELPARÁ COMERCIAL LTDA, 
Representante Legal: Felipe Antônio Melo da Costa, CNPJ: 05.903.157/0001-40. 
D C DA SILVA COMERCIO – ME, Representante Legal: Daniel Carvalho Da 
Silva, CNPJ: 03.555.456/0001-06.  
CONTRATO N° 20170370 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 2017/8/10045, 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2017, ATA DE REGISTRO Nº 051/2017, CUJO 
OBJETO É: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM E OPERAÇÃO COM CAMARIM 
CLIMATIZADO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, BARRACAS, TENDAS E 
BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER EVENTOS PREVISTOS NO 
CALENDÁRIO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA.  
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 05.121.991/0001-84, com endereço à Av. Barão do Rio Branco, 2232, 
Bairro: Centro, no Município de Castanhal - Pará, neste ato representada pelo 
Prefeito Municipal Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, casado, 
arquiteto, portador da carteira de identidade n.º 2317611 e do C.P.F n.º 
057.959.822-53, residente e domiciliado à Rodovia BR 316, s/n, nesta cidade de 
Castanhal-PA, a seguir denominada CONTRATANTE, e de outro lado VR3 
EIRELI com sede na Rua Tapajós n° 100, Bairro Coqueiro, Ananindeua-PA, CEP 
67113-535, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.507.345/0001-15, portadora da 
Inscrição Estadual nº 15.354.258-6, representada neste ato por seu 
Representante Legal OZIANE RODRIGUES FERNANDES, inscrito no CPF sob 
nº 229.299.162-49, portador da Cédula de Identidade RG nº 5476239, doravante 
denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acertado, com 
fundamento legal consubstanciado na Lei Federal  8.666/93, e demais normas 
regulamentares, a contratação nos termos  e cláusulas abaixo descritas e 
respectivos anexos: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - 1.1- Constitui objeto 
do presente Contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM E OPERAÇÃO COM CAMARIM 
CLIMATIZADO,SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO,BARRACAS, TENDAS E 
BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE CASTANHAL (FUNCAST) VISANDO ATENDER DIVERSAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. CLÁUSULA 
SEGUNDA - PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS - 2.1- A CONTRATADA 
compromete-se a entregar o objeto do presente Contrato em até dois dias úteis 
após o recebimento da ordem de serviço. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS 
RECURSOS FINANCEIROS. 3.1- Os recursos necessários e suficientes a 
garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: Exercício 
2017: 2020 – Fundação Cultural de Castanhal-FCC.  13.392.0012.2.125 – Apoio 
e Promoções de Eventos e Festividades Culturais, Artísticos e Religiosas. 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.  CLÁUSULA 
QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - 4.1- Os 
serviços deverão ser efetuados conforme necessidade da FUNCAST e de forma 
parcelada, mediante ordem de serviço emitida pela Administração Pública. 4.2- O 
local designado para a prestação dos serviços licitados abrangerá as zonas 
urbanas e rurais deste município, entre outros que poderão ser agendados, neste 
Município de Castanhal/Pará, em espaço determinado pela Fundação Cultural de 
Castanhal-FUNCAST, conforme Termo de Referência do Edital, incluindo os 
valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus 
previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios. 4.3-  Os 
serviços contratados deverão ser prestados nos dias e horários definidos pela 
FUNCAST, sob pena de rescisão contratual e aplicação das penalidades em 
caso de inadimplemento previstas no Edital e no presente Contrato. 4.3.1-  Os 
serviços deverão ser prestados de acordo com ordem de serviço, incluídos os 
valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, supervisão, 
hospedagem, alimentação, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, 
seguros e outros encargos ou acessórios; 4.4- Para atender a seus interesses, o 
CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem que isto 
implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites 
estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93. 4.5- A recusa 
injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às 
penalidades legalmente estabelecidas. 4.6- A tolerância do CONTRATANTE com 
qualquer atraso ou inadimplemento por parte da CONTRATADA não importará, 
de forma alguma, em alteração contratual ou novação, podendo o 
CONTRATANTE exercer seus direitos a qualquer tempo. 4.7- O presente 
Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA, 
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sem autorização por escrito do CONTRATANTE, sob pena de aplicação de 
sanção, inclusive rescisão. 4.8- O CONTRATANTE reserva-se o direito de não 
aceitar os serviços em desacordo com o previsto no Termo de Referência, 
podendo rescindir o Contrato nos termos do art. 78, inciso I, e aplicar o disposto 
no art. 24, inciso XI, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93. 4.9- Correrá por conta da 
CONTRATADA qualquer indenização ou reparação por danos causados ao 
CONTRATANTE ou a terceiros por culpa da mesma, seus empregados e/ou 
representantes, decorrentes dos serviços contratados.  4.10- Toda a 
documentação apresentada são complementares entre si, de modo que qualquer 
detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 
considerado especificado e válido. 4.11- Operações de reorganização 
empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas à 
Administração e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras 
disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do Contrato. CLÁUSULA 
QUINTA – DO SETOR COMPETENTE PARA RECEBIMENTO E 
FISCALIZAÇÃO - 5.1- A área competente para receber, autorizar, conferir e 
fiscalizar o objeto contratado será a FUNCAST, observados os artigos 73 a 76 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 5.1.1- O Fiscal do Contrato designado pela FUNCAST 
será o Sr. Edwin Luiz Picanço Palheta, matricula N°556300, pela portaria 
N°08/2017 CPF: 847.983.272-04, que atuará como gestor e fiscalizador da 
execução do objeto contratual. 5.1.2- Após a conferência realizada pela 
FUNCAST, averiguando a qualidade da execução contratual, a mesma expedirá 
atestado de inspeção, que servirá como instrumento de avaliação do 
cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável 
para a liberação dos pagamentos. 5.1.3- A CONTRATADA é obrigada a 
assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização pela Administração, bem 
como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela FUNCAST.  
5.2- O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o serviço em 
desacordo com o previsto neste ajuste, podendo rescindi-lo, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Contrato. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E FORMA 
DE PAGAMENTO - 6.1- Fica ajustado o valor total estimado de R$ 385.490,00 
(trezentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa reais). Parágrafo Primeiro 
A estimativa de preço ora mencionado no contrato não obriga a Administração 
Publica a adquirir todos os serviços que foram cotados, visto que se originou de 
Sistema de registro de preços. Parágrafo Segundo: Os preços estimados incluem 
todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes 
sobre os serviços, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o seu 
recolhimento e absorção. 6.2- O pagamento decorrente da concretização do 
objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, pela Secretaria 
Municipal de Finanças-SEFIN deste Município de Castanhal - Pará, por processo 
legal, após a devida comprovação da prestação dos serviços e apresentação dos 
documentos fiscais devidos. 6.3- Em caso de irregularidade na emissão dos 
documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua 
reapresentação, desde que devidamente regularizados. 6.4- Nenhum pagamento 
será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso 
gere direito a reajustamento de preços. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS 
OBRIGAÇÕES DAS PARTES - 7.1- São obrigações das partes: 7.1.1- Do 
CONTRATANTE: 7.1.1.1- Indicar os órgãos que cabe (em) acompanhar a 
execução contratual em sua latitude quantitativa e qualitativa e receber o objeto 
contratual. 7.1.1.2- Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, 
devidamente identificado, ao local de prestação dos serviços, no horário 
estipulado para execução do serviço do mesmo. 7.1.1.3- Notificar a 
CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na 
prestação dos serviços. 7.1.1.4- Prestar as informações e os esclarecimentos 
que venham a ser solicitados pelo empregados da CONTRATADA. 7.1.1.5- 
Rejeitar os serviços que não forem realizados de forma satisfatória ou em 
desconformidade com as exigências contidas no edital para refazimento. 7.1.1.6- 
Requisitar indenização pelos serviços que não puderem ser refeitos. 7.1.2- Da 
CONTRATADA: 7.1.2.1- Prestar o serviço de acordo com as condições fixadas 
neste Contrato, obedecendo rigorosamente o prazo ajustado neste Contrato, sob 
pena de rescisão contratual e consequente ressarcimento por perdas e danos. 
7.1.2.2- Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, se obrigando 
a refazê-los, caso se comprove a má qualidade, ou fora das especificações 
técnicas e padrões de qualidade, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE. 
7.1.2.3-  Observar, rigorosamente, o melhor padrão de qualidade e confiabilidade 
dos serviços executados. 7.1.2.4- Responsabilizar-se pelos serviços que não 
puderem ser refeitos, obrigando-se a indenizar o CONTRATANTE. 7.1.2.5- 
Substituir ou refazer, de imediato, às suas expensas, o serviço que não se 
adequar às especificações constantes deste Contrato. 7.1.2.6- Providenciar a 
imediata correção das deficiências apontadas pelo Município quanto à prestação 
dos serviços contratados, a teor do art. 69 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 7.1.2.7- Responsabilizar-se penal e civilmente por prejuízo ou dano 

causado no ato da prestação dos serviços ao CONTRATANTE, aos seus 
funcionários ou a terceiros, por força do art. 70 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 7.1.2.8- Responder pelos danos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 
prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.  7.1.2.9- Responder, 
em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do serviço 
prestado, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e 
contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 7.1.2.10- 
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato. 7.1.2.11- Assumir todos os 
encargos de demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao serviço 
executado. 7.1.2.12- Realizar todos os serviços necessários à perfeita execução 
do objeto contratado, mesmo que não tenham sido cotados, bem como a 
reparação de qualquer dano causado ao patrimônio do CONTRATANTE 
resultante da execução dos serviços. 7.1.2.13- Fornecer todo material e mão-de-
obra necessários à fiel e perfeita execução dos serviços, que não terá qualquer 
vínculo empregatício com o CONTRATANTE. 7.1.2.14- Manter, durante toda a 
vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer fato superveniente que 
possa comprometer a manutenção do Contrato. 7.1.2.15- Efetuar o registro dos 
serviços necessários constante no Termo de Referência, junto ao CREA/PA, 
apresentando a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Responsável 
Técnico pela execução dos serviços. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES - 
8.1- Pela inexecução das condições contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita 
às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com o Município de Castanhal/Pará e/ou declaração de inidoneidade 
para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 
a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal 
cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 8.1.1- Ficam estabelecidos 
os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual: 
8.1.1.1- O atraso de até 3 (três horas), multa de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do Contrato, por hora de atraso. 8.1.1.2- O atraso superior a 3 (três) horas, 
multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do Contrato. 
8.1.1.3- 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 
adjudicatária, injustificadamente, desistir do mesmo, causar a sua rescisão e 
incorrer em inexecução contratual. 8.1.2- O valor das multas aplicadas, após 
regular processo administrativo, deverá ser pago por meio de guia própria, ao 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua 
aplicação. 8.1.3- As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, 
de acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo 
administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 8.1.4- Para assegurar 
o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade 
da CONTRATADA, a Administração poderá reter parcelas de pagamentos 
contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, bem como executar 
garantia prestada ou interpor medida judicial cabível. 8.1.5- As multas e 
penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que 
o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela 
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados à Administração 
por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. CLÁUSULA NONA – 
DA RESCISÃO - 9.1- O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses e 
condições previstas na legislação pertinente, conforme previsão dos artigos 78 e 
79 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA - 10.1- O Prazo de 
vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no DOU, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último, passível de prorrogação, ou, conforme previsto no artigo 57, inciso II da 
Lei n° 8.666 de 1993. Parágrafo primeiro: Poderá este Contrato ser objeto de 
alteração, observadas, as disposições contidas na lei n°8.666/93, respeitando-se 
as formalidades legais mediante assinatura de termo aditivo.  CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO - 11.1- O extrato do presente Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de Castanhal/Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO - 12.1- Fica eleito o foro da comarca de 
Castanhal/Pará para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do 
presente Contrato. E, por estarem justas, as partes firmam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo. Castanhal (PA), 02 de Outubro de 2017. MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da 
Mota Filho, Contratante. VR3 EIRELI, CNPJ: 21.507.345/0001-15, Contratada. 
TESTEMUNHAS: 1- _______    CPF: 2- _______    CPF: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

CONTRATO N° 20170371 DO PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 
2017/8/10045, PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/ 2017, ATA DE 
REGISTRO Nº 051/2017, CUJO OBJETO É: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM E OPERAÇÃO COM CAMARIM CLIMATIZADO, 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, BARRACAS, TENDAS E 
BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER EVENTOS PREVISTOS NO 
CALENDÁRIO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA.   
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 05.121.991/0001-84, com endereço à Av. Barão do Rio Branco, 2232, 
Bairro: Centro, no Município de Castanhal - Pará, neste ato representada pelo 
Prefeito Municipal Sr. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, casado, 
arquiteto, portador da carteira de identidade n.º 2317611 e do C.P.F n.º 
057.959.822-53, residente e domiciliado à Rodovia BR 316, s/n, nesta cidade de 
Castanhal-PA, a seguir denominada CONTRATANTE, e de outro lado EVENTOS 
SA LTDA-EPP, com sede na Rua José Pio 15, Bairro Umarizal, Belém-PA, CEP 
66050-240, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.388.478/0001-42, portadora da 
Inscrição Estadual nº 15.462.117-0, representada neste ato por seu 
Representante Legal JEFFERSON COSTA GOLDENBERG, inscrito no CPF sob 
nº 575.465.922-91, portador da Cédula de Identidade RG nº 2132326, doravante 
denominado simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acertado, com 
fundamento legal consubstanciado na Lei Federal  8.666/93, e demais normas 
regulamentares, a contratação nos termos  e cláusulas abaixo descritas e 
respectivos anexos: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - 1.1- Constitui objeto 
do presente Contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM E OPERAÇÃO COM CAMARIM 
CLIMATIZADO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, BARRACAS, TENDAS E 
BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE CASTANHAL (FUNCAST), visando atender diversas Secretarias 
da Prefeitura Municipal de Castanhal. CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE 
ENTREGA DOS SERVIÇOS - 2.1- A CONTRATADA compromete-se a entregar 
o objeto do presente Contrato em até dois dias úteis após o recebimento da 
ordem de serviço. CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS - 
3.1- Os recursos necessários e suficientes a garantia do pagamento, correrão à 
conta do elemento de despesas: Exercício 2017: 2020 – Fundação Cultural de 
Castanhal.  13.392.0012.2.125 – Apoio e Promoções de Eventos e Festividades 
Culturais, Artísticas e Religiosas. 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica.  CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS - 4.1- Os serviços deverão ser efetuados conforme necessidade 
da FUNCAST e de forma parcelada, mediante ordem de serviço emitida pela 
Administração Pública. 4.2- O local designado para a prestação dos serviços 
licitados abrangerá as zonas urbanas e rurais deste município, entre outros que 
poderão ser agendados, neste Município de Castanhal/Pará, em espaço 
determinado pela Fundação Cultural de Castanhal-FUNCAST, conforme Termo 
de Referência do Edital, incluindo os valores de quaisquer gastos ou despesas 
com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e 
outros encargos ou acessórios.  4.3- Os serviços contratados deverão ser 
prestados nos dias e horários definidos pela FUNCAST, em caso de rescisão 
contratual e aplicação das penalidades sobre inadimplemento previstas no Edital 
e no presente Contrato. 4.3.1- Os serviços deverão ser prestados de acordo com 
ordem de serviço, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com 
transporte, supervisão, hospedagem, alimentação, tributos, fretes, ônus 
previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios; 4.4- 
Para atender a seus interesses, o CONTRATANTE reserva-se o direito de alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 
obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº. 
8.666/93. 4.5- A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela 
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 4.6- A tolerância do 
CONTRATANTE com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da 
CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou 
novação, podendo o CONTRATANTE exercer seus direitos a qualquer tempo. 
4.7- O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela 
CONTRATADA, sem autorização por escrito do CONTRATANTE, sob pena de 
aplicação de sanção, inclusive rescisão. 4.8- O CONTRATANTE reserva-se o 

direito de não aceitar os serviços em desacordo com o previsto no Termo de 
Referência, podendo rescindir o Contrato nos termos do art. 78, inciso I, e aplicar 
o disposto no art. 24, inciso XI, ambos da Lei Federal nº. 8.666/93. 4.9- Correrá 
por conta da CONTRATADA qualquer indenização ou reparação por danos 
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por culpa da mesma, seus 
empregados e/ou representantes, decorrentes dos serviços contratados.  4.10- 
Toda a documentação apresentada são complementares entre si, de modo que 
qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será 
considerado especificado e válido. 4.11- Operações de reorganização 
empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, deverão ser comunicadas à 
Administração e, na hipótese de restar caracterizada a frustração das regras 
disciplinadoras da licitação, ensejarão a rescisão do Contrato. CLÁUSULA 
QUINTA – DO SETOR COMPETENTE PARA RECEBIMENTO E 
FISCALIZAÇÃO - 5.1- A área competente para receber, autorizar, conferir e 
fiscalizar o objeto contratado será a FUNCAST, observados os artigos 73 a 76 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 5.1.1- O Fiscal do Contrato designado pela FUNCAST 
será o Sr. Edwin Luiz Picanço Palheta, matricula N°556300, pela portaria 
N°08/2017 CPF: 847.983.272-04, que atuará como gestor e fiscalizador da 
execução do objeto contratual. 5.1.2- Após a conferência realizada pela 
FUNCAST, averiguando a qualidade da execução contratual, a mesma expedirá 
atestado de inspeção, que servirá como instrumento de avaliação do 
cumprimento das obrigações contratuais e constituirá documento indispensável 
para a liberação dos pagamentos. 5.1.3- A CONTRATADA é obrigada a 
assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização pela Administração, bem 
como permitir o acesso a informações consideradas necessárias pela FUNCAST.  
5.2- O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber o serviço em 
desacordo com o previsto neste ajuste, podendo rescindi-lo, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Contrato. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO E FORMA 
DE PAGAMENTO -  6.1- Fica ajustado o valor total estimado de R$ 954.967,00 
(novecentos e cinquenta e quatro mil novecentos e sessenta e sete reais).  
Parágrafo Primeiro A estimativa de preço ora mencionado no contrato não obriga 
a Administração Publica a adquirir todos os serviços que foram cotados, visto 
que se originou de Sistema de registro de preços. Parágrafo Segundo: Os preços 
estimados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre os serviços, sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA, o seu recolhimento e absorção. 6.2- O pagamento decorrente da 
concretização do objeto desta licitação será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, 
pela Secretaria Municipal de Finanças-SEFIN deste Município de Castanhal - 
Pará, por processo legal, após a devida comprovação da prestação dos serviços 
e apresentação dos documentos fiscais devidos. 6.3- Em caso de irregularidade 
na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 
de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 6.4- Nenhum 
pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito a reajustamento de preços. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS 
OBRIGAÇÕES DAS PARTES - 7.1- São obrigações das partes: 7.1.1- Do 
CONTRATANTE: 7.1.1.1- Indicar os órgãos que cabe (em) acompanhar a 
execução contratual em sua latitude quantitativa e qualitativa e receber o objeto 
contratual. 7.1.1.2- Assegurar livre acesso ao pessoal da CONTRATADA, 
devidamente identificado, ao local de prestação dos serviços, no horário 
estipulado para execução do serviço do mesmo. 7.1.1.3- Notificar a 
CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na 
prestação dos serviços. 7.1.1.4- Prestar as informações e os esclarecimentos 
que venham a ser solicitados pelo empregados da CONTRATADA. 7.1.1.5- 
Rejeitar os serviços que não forem realizados de forma satisfatória ou em 
desconformidade com as exigências contidas no edital para refazimento. 7.1.1.6- 
Requisitar indenização pelos serviços que não puderem ser refeitos. 7.1.2- Da 
CONTRATADA: 7.1.2.1- Prestar o serviço de acordo com as condições fixadas 
neste Contrato, obedecendo rigorosamente o prazo ajustado neste Contrato, sob 
pena de rescisão contratual e consequente ressarcimento por perdas e danos. 
7.1.2.2- Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, se obrigando 
a refazê-los, caso se comprove a má qualidade, ou fora das especificações 
técnicas e padrões de qualidade, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE. 
7.1.2.3-  Observar, rigorosamente, o melhor padrão de qualidade e confiabilidade 
dos serviços executados. 7.1.2.4- Responsabilizar-se pelos serviços que não 
puderem ser refeitos, obrigando-se a indenizar o CONTRATANTE. 7.1.2.5- 
Substituir ou refazer, de imediato, às suas expensas, o serviço que não se 
adequar às especificações constantes deste Contrato. 7.1.2.6- Providenciar a 
imediata correção das deficiências apontadas pelo Município quanto à prestação 
dos serviços contratados, a teor do art. 69 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores. 7.1.2.7- Responsabilizar-se penal e civilmente por prejuízo ou dano 
causado no ato da prestação dos serviços ao CONTRATANTE, aos seus 
funcionários ou a terceiros, por força do art. 70 da Lei 8.666/93 e alterações 
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posteriores. 7.1.2.8- Responder pelos danos causados diretamente ao 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 
prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 
fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE.   7.1.2.9- Responder, 
em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do serviço 
prestado, tais como: salários, seguros de acidente, taxas, impostos e 
contribuições, indenizações, vales-refeição, vales-transporte e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 7.1.2.10- 
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato. 7.1.2.11- Assumir todos os 
encargos de demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao serviço 
executado. 7.1.2.12- Realizar todos os serviços necessários à perfeita execução 
do objeto contratado, mesmo que não tenham sido cotados, bem como a 
reparação de qualquer dano causado ao patrimônio do CONTRATANTE 
resultante da execução dos serviços.  7.1.2.13- Fornecer todo material e mão-de-
obra necessários à fiel e perfeita execução dos serviços, que não terá qualquer 
vínculo empregatício com o CONTRATANTE. 7.1.2.14- Manter, durante toda a 
vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo 
comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer fato superveniente que 
possa comprometer a manutenção do Contrato. 7.1.2.15- Efetuar o registro dos 
serviços necessários constante no Termo de Referência, junto ao CREA/PA, 
apresentando a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do Responsável 
Técnico pela execução dos serviços. CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES - 
8.1- Pela inexecução das condições contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita 
às penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com o Município de Castanhal/Pará e/ou declaração de inidoneidade 
para licitar e contratar com a Administração Pública, de acordo com os artigos 86 
a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal 
cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa. 8.1.1- Ficam estabelecidos 
os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento contratual: 
8.1.1.1- O atraso de até 3 (três horas), multa de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do Contrato, por hora de atraso. 8.1.1.2- O atraso superior a 3 (três) horas, 
multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do Contrato. 8.1.1.3- 30% 
(trinta por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da adjudicatária, 
injustificadamente, desistir do mesmo, causar a sua rescisão e incorrer em 
inexecução contratual. 8.1.2- O valor das multas aplicadas, após regular 
processo administrativo, deverá ser pago por meio de guia própria, ao 
CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua 
aplicação. 8.1.3- As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente, 
de acordo com a gravidade do descumprimento, após regular processo 
administrativo, garantido o contraditório e a ampla defesa. 8.1.4- Para assegurar 
o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade 
da CONTRATADA, a Administração poderá reter parcelas de pagamentos 
contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, bem como executar 
garantia prestada ou interpor medida judicial cabível. 8.1.5- As multas e 
penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que 
o seu pagamento não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela 
reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados à Administração 
por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade. CLÁUSULA NONA – 
DA RESCISÃO - 9.1- O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses e 
condições previstas na legislação pertinente, conforme previsão dos artigos 78 e 
79 da Lei n° 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA - 10.1- O Prazo de 
vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no DOU, tendo início e 
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último, passível de prorrogação, ou, conforme previsto no artigo 57, inciso II da 
lei 8.666 de 1993. Parágrafo primeiro: Poderá este Contrato ser objeto de 
alteração, observadas, as disposições contidas na Lei n° 8.666/93, respeitando-
se as formalidades legais mediante assinatura de termo aditivo.  CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO - 11.1- O extrato do presente Contrato 
será publicado no Diário Oficial do Município de Castanhal/Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO - 12.1- Fica eleito o foro da comarca de 
Castanhal/Pará para solucionar quaisquer dúvidas quanto à execução do 
presente Contrato. E, por estarem justas, as partes firmam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo. Castanhal (PA), 02 de Outubro de 2017. MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da 
Mota Filho, Contratante. EVENTOS SA LTDA-EPP, CNPJ: 08.388.478/0001-42. 
Contratada TESTEMUNHAS:  1- ______      CPF: 2- ______      CPF: 
 
 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PORTARIA Nº 2.298/17, DE 18 DE OUTUBRO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE: Art.1º - Conceder, com base art. 81, 
Inciso II, da Lei Municipal n° 003/99, de 04/02/99, Licença 
Gala de 08 (Oito) dias, a servidora GLORIA LETÍCIA 
OLIVEIRA GONÇALVES, anexo cópia da Certidão de 
casamento, datado de 06/10/2017, no período de 
06/10/2017 a 13/10/2017 com retorno no dia 14 de agosto 
de 2017, função: ENFERMEIRO, matrícula n° 8817-0/1, 

com lotação no(a) SAUDE MENTAL - EFET., nesta Secretaria 
Municipal de Saúde. Art.2º - Cabe a Coordenadoria de 
Gestão com Pessoas, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória constante no 
Processo nº 475/2017. Art. 3º - Esta portaria entra em vigor 

com efeito retroativo a 06 de outubro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. Art. 4º - Registre-se. GABINETE 
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ao 18° dia do 
mês de outubro de 2017. SIMONE SAMPAIO LAMEIRA 
MORBACH, Coordenadora de Gestão com Pessoas, Portaria 
nº 297/17, de 02 de janeiro de 2017. SILVAN FRANCISCO 
DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, 
Decreto nº 015/17, de 02 de janeiro de 2017. 

PORTARIA Nº 2.301/17, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017.     
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE SILVAN 
FRANCISCO DA SILVA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, RESOLVE: Art.1º - NOMEAR, a servidora ANA 
PAULA SARDINHA KAUWAMURA, matrícula nº 75129-4/1, 
Enfermeira, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, 
como Fiscal de Contrato Hospitalar dos seguintes 
estabelecimentos:  ABSJ: Contrato nº 001/17- Associação 
Beneficente São José;  Contrato nº 002/17 - Hospital 
Francisco Magalhães. 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 DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ao 
17° dia do mês de outubro de 2017. SILVAN FRANCISCO DA 
SILVA, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto 
nº 015/17, de 02 de janeiro de 2017. 

 
PORTARIA Nº2.851/17, DE 23 DE OUTUBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; RESOLVE: Art.1º- 
Remover da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 
o servidor BENILSON MOURA CHAGAS, cargo Motorista, 
para a Secretaria Municipal de Administração, sem prejuízo 
de sua função. Art.2º- Esta Portaria entra em vigor com 
efeito retroativo a 23 de outubro de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. Art.3º- Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. Gabinete da Secretaria Municipal de 
Administração, aos 25 dias de outubro de 2017. Gustavo 
Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração 

PORTARIA Nº2.857/17, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; RESOLVE: Art. 1º - Remover da 

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para a Secretaria Municipal 

de Saúde, o servidor CARLOS ALBERTO DA SILVA CAIRES, função Braçal, 

sem prejuízo de sua função. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir 

de 01 de novembro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 

3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Gabinete do Secretário 

Municipal de Administração, aos 26 de outubro de 2017. Gustavo 

Espinheiro do Nascimento Sá, Secretário de Administração. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS 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 
R.V.M DE OLIVEIRA - ME 17.428.570/0001-80 

R$          
236.808,00 

LOTEII 
SALVE MARIA TRANSP. PASSAG. 06.771.443/0001-62 

R$          
131.210,00 

LOTE III 
FELIX E MALCHER EMPR. LTDA-EPP 26.281.735/0001-24 

R$            
29.000,00 

LOTE IV 
TRANSP. EXP. SARAIVA LTDA - ME 13.073.344/0001-72 

R$          
323.776,00 

LOTE V 
M.E.E CRISTO REI TRANSP. LTDA 22.953.097/0001-90 

R$            
79.130,00 

LOTE VI 
EXPRESSO BOAVENTURA LTDA 06.076.075/0001-32 

R$          
138.628,00 

LOTE VII 
S DE A BARBOSA TRNSPORTE - ME 11.430.363/0001-83 

R$            
87.535,00 

LOTE VIII 
EXPRESSO MAFARRANE LTDA - ME 04.328.297/0001-70 

R$            
38.640,00 

LOTE IX 
TRANSP. EXP.  DUARTE LTDA - ME 08.488.312/0001-06 

R$            
74.538,00 

LOTE X 
E J TRANSPORTE LTDA - ME 04.325.715/0001-75 

R$          
270.435,00 

LOTE XI 
SIDNEY E SILVIO M. M. LTDA - ME 26.863.206/0001-39 

R$            
55.278,00 

LOTE XII 
F. S. DE MELO EIRELI - ME 19.236.136/0001-23 

R$          
251.532,00 

LOTE  XIII 
TRANSPORTE SÃO JOSÉ LTDA - ME 10.590.494/0001-65 

R$          
137.460,00 

LOTE XIV 
TRANSP. EXP. PARAMBU LTDA-ME 09.225.356/0001-06 

R$            
46.768,00 

LOTE XV 
TRANSPORTE BARRETO LTDA - ME 11.535.011/0001-92 

R$            
38.070,00 

LOTE XVI 
DANTAS E ANDRADE LTDA - ME 13.045.634/0001-02 

R$            
95.054,00 

LOTE XVII 
LOEDSON N. DE SOUSA - ME 14.066.118/0001-27 

R$            
34.320,00 

LOTE XVIII 
A. S. DA SILVA SERVIÇOS - ME 10.958.526/0001-32 

R$            
53.082,00 

LOTE XIX 
R.V.M DE OLIVEIRA - ME 17.428.570/0001-80 

R$            
62.790,00 

LOTE XX 
FELIX E MALCHER EMPR. LTDA-EPP 26.281.735/0001-24 

R$          
144.000,00 

LOTE XXI 
FELIX E MALCHER EMPR. LTDA-EPP 26.281.735/0001-24 

R$          
192.000,00 

LOTE XXII 
EXP. ALCANTARA COM. EIRELI - ME 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 
R. V. M. DE OLIVEIRA - ME 17.428.570/0001-80 

R$       
236.808,00 

LOTEII 
SALVE MARIA TRANSP. PASS. 

LTDA - ME 
06.771.443/0001-62 

R$       
131.210,00 

LOTE III 
FELIX E MALCHER EMPR. LTDA - 

EPP 
26.281.735/0001-24 

R$         
29.000,00 

LOTE IV 
TRANSP. EXP. SARAIVA LTDA - 

ME 
13.073.344/0001-72 

R$       
323.776,00 

LOTE V 
M. E. E CRISTO REI TRANSP. 

LTDA 
22.953.097/0001-90 

R$         
79.130,00 

LOTE VI 
EXPRESSO BOAVENTURA LTDA 06.076.075/0001-32 

R$       
138.628,00 

LOTE VII 
S DE A BARBOSA TRANSPORTE - 

ME 
11.430.363/0001-83 

R$         
87.535,00 

LOTE VIII 
EXPRESSO MAFARRANE LTDA - 

ME 
04.328.297/0001-70 

R$         
38.640,00 

LOTE IX 
TRANSP. EXPRESSO DUARTE 

LTDA - ME 
08.488.312/0001-06 

R$         
74.538,00 

LOTE X 
E. J. TRANSPORTE LTDA - ME 04.325.715/0001-75 

R$       
270.435,00 

LOTE XI 
SIDNEY E SILVIO M. M. LTDA - ME 26.863.206/0001-39 

R$         
55.278,00 

LOTE XII 
F. S. DE MELO EIRELI - ME 19.236.136.0001-23 

R$       
251.532,00 
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LOTE  XIII 
TRANSPORTE SÃO JOSÉ LTDA - 

ME 
10.590.494/0001-65 

R$       
137.460,00 

LOTE XIV 
TRANSP. EXPR.  PARAMBU LTDA 

- ME 
09.225.356/0001-06 

R$         
46.768,00 

LOTE XV 
TRANSPORTE BARRETO LTDA - 

ME 
11.535.011/0001-92 

R$         
38.070,00 

LOTE XVI 
DANTAS E ANDRADE LTDA - ME 13.045.634/0001-02 

R$         
95.054,00 

LOTE XVII 
LOEDSON NASCIMENTO DE 

SOUSA - ME 
14.066.118/0001-27 

R$         
34.320,00 

LOTE 
XVIII 

A. S. DA SILVA SERVIÇOS - ME 10.958.526/0001-32 
R$         

53.082,00 

LOTE XIX 
R.V.M. DE OLIVEIRA - ME 17.428.570/0001-80 

R$         
62.790,00 

LOTE XX 
FELIX E MALCHER EMPR. LTDA - 

EPP 
26.281.735/0001-24 

R$       
144.000,00 

LOTE XXI 
FELIX E MALCHER EMPR. LTDA - 

EPP 
26.281.735/0001-24 

R$       
192.000,00 

LOTE XXII 
EXP. ALCÂNTARA E COM. EIRELI 

- ME 
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 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 
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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 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 
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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  

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 

 
 
 


