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PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO 

“COMÉRCIO CASA DE PÃES PRIMAVERA LTDA - ME, de CNPJ: 
22.224.304/0001-75, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Castanhal a Licença de Operação para a atividade de 
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUÇÃO 
PROPRIA, com o endereço na Alameda Capanema, nº 219, bairro Estrela, CEP: 
68.743-160, no município de Castanhal – PA, através do processo Nº 
00502/2017.” Rafael Rodrigues Souza 

EDITAL Nº 002/2017 DE 26 DE OUTUBRO DE 2017. 
CONVOCA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS DA 
GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE (SUS) DO 
MUNICIPIO DE CASTANHAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO Prefeito do Municipal de Castanhal, Estado do Pará, 
em exercício, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO  a quem 
interessar, pelo presente EDITAL,  a convocação para audiência pública 
concernente à PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO FISCAL, em 
cumprimento ao disposto na Lei Complementar Federal 101/2000, de 04 de maio 
de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e o do RELATÓRIO DE GESTÃO DA 
SAÚDE (SUS), em atendimento ao que dispõe o Art.36 da Lei Complementar nº 
141 de 13 de janeiro de 2012, relativos ao 2º Quadrimestre de 2017, conforme 
segue: 1– DO LOCAL, DA DATA E HORÁRIO: 1.1– DO LOCAL: CÂMARA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL,  End: Av. Major  Wilson, 450 – Nova Olinda, 
Castanhal-PA. 1.2– DA DATA: 30/10/2017. 1.3- DO HORÁRIO: Início às 09h. 2– 
DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. 2.1– A Audiência Pública convoca por este 
EDITAL, está em acordo com o disposto no parágrafo único do art. 48 da Lei 
Complementar Federal nº 101/2000, de  04 de maio de 2000( Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e terá na sua pauta o que segue: a)Apresentação pelo 
poder executivo, do Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais, 
contendo informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no 2º 
quadrimestre de 2017, demostrando as receitas e as despesas nas diversas 

formas de comportamento, a nível de previsão e execução, atendendo aos 
dispositivos insculpidos no art. 9º , § 4º da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal; b)Apresentação pelo Secretário de Saúde, do 
Relatório de Gestão da Saúde (SUS) do 2º quadrimestre de 2017, contendo o 
montante e fonte dos recursos aplicados, auditórias realizadas ou em fase de 
execução, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, os 
indicadores de saúde da população, atendendo ao que dispõe o Art.36 da Lei 
Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012. 2.2– Poderão participar da 
Audiência Pública de que trata este Edital, toda a sociedade civil, Poder 
Legislativo, representantes de entidades constituídas, assim como todos os 
munícipes e demais interessados. Gabinete do Prefeito Municipal de Castanhal, 
aos 26 dias do mês de outubro de 2017. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, 
Prefeito do Municipal de Castanhal. GUSTAVO ESPINHEIRO DO NASCIMENTO 
SÁ, Secretário de Administração. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, Secretário de 
Saúde. KARLAN VACCARI CALDEIRA, Secretário de Finanças 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

CONTRATO N.° 158/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE 
DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do 
Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota 
Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 
e do CPF n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal-PA. A CONTRATADA é a Empresa E. J. TRANSPORTE LTDA – ME, 
inscrita no CNPJ/MF n.º 04.325.715/0001-75, com sede estabelecida na 
Travessa Barão de Cametá, nº 10, Quadra J, Bairro: Imperador, neste Município 
de Castanhal - Pará, representada pelo seu sócio Elton Sampaio da Silva, 
brasileiro, solteiro, portador do RG. n.º 4349630 e do CPF n.º 697.181.992-68, 
residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA.  CLÁUSULA 
SEGUNDA: DO OBJETO: O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa 
de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da 
CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da 
Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha 
em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: 1- O preço total estimado será de R$ 270.435,00 (Duzentos e 
setenta mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), sendo portanto, por conta da 
contratada todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos 
incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas 
empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem 
efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem 
não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura 
relativa aos serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário 
do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 
da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do 
mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo 
setor competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando 
o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese 
de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para 
efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva 
nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante 
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o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá 
conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de 
licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à contratada para as devidas correções.  7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA 
QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas:  
Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 
FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.; 0606 – Secretaria 
Municipal de Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do 
Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A 
CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica 
obrigada a apresentar a cópia do documento comprobatório de inspeção 
expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN como condição 
necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em caso de reprovação 
na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela 
execução dos serviços, objeto do edital desta dispensa e consequentemente 
será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 
2-  Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum 
vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as 
obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus 
empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de 
trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de 
responsabilidade. 3- A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências 
da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais 
inerentes à sua atividade, respondendo integralmente ou a terceiros, em caso de 
acidentes, durante a prestação dos serviços. 4-  Não transferir a outrem, no 
todo ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE.5-  Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro 
das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo que a 
inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades 
contratuais. 6- Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7- Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8- Manter 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
certame. 9- A contratada é responsável pela segurança dos estudantes 
transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, 
sendo que este somente poderá ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e 
urbanidade os alunos transportados, como permitir o livre acesso aos servidores 
encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como 
fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da Silva Paiva Júnior, durante todo o 
período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos veículos utilizadas no transporte 
escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de 
Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de 
desconto dos dias parados e aplicação de penalidade contratuais. 14-Os 
condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, 
em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada 
responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas.15-É expressamente 
proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam 
alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a 
empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos 
alunos na execução do transporte.16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura 
possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços.17- Portar 
e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado.18-Os 
Condutores dos veículos deverão obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB):a)Deverão ter idade superior de 21 anos de idade e possuir habilitação na 
categoria “D”b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de identificação 
e uniformes condizentes com a função, a ser definido posteriormente pela 
Secretaria Municipal de Educação de Castanhal.19-Os veículos escolares 
deverão conter identificação, destinados a condução coletiva de escolares e 

somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal (imantada) na cor 
amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a extensão das partes 
laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 
(Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA 
SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A CONTRATANTE obriga-se:  
1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao indicar representante como 
demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, 
formal e tempestivamente, a contratada sobre irregularidades observadas no 
cumprimento da contratação. 3-Indicar os locais e horários em que deverão ser 
prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as informações necessárias para a 
correta execução do objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a 
comprovação dos serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS 
PENALIDADES: 1 - O contratado que executar os serviços fora do prazo 
estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando notificado, deixar de 
entregar documentação exigida neste edital; apresentar documentação falsa, 
deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do 
presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto estará sujeito às 
seguintes sacões:  

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do 
prazo estabelecido 

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

Não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado 

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

Deixar de entregar 
documentação exigida neste 

edital 

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

Apresentar documentação 
falsa 

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

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou 

prevista em lei e no edital do 
presente instrumento, em que 

não se comine outra 
penalidade 

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

Inexecução total do objeto 

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

Inexecução parcial do objeto 

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

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

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

E. J. TRANSPORTE LTDA – ME 
Elton Sampaio da Silva 

CONTRATADA 

CONTRATO N.° 159/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE 
DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:   
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do 
Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota 
Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 
– 2ª via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste 
Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa EXPRESSO 
ALCÂNTARA & COMÉRCIO EIRELE – ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 
17.425.782/0001-03, com sede estabelecida na Rua José Caetano de Sousa, nº 
4, Caiçara, neste Município de Castanhal, representada pelo Sr. Ivanildo 
Alcântara da Silva, brasileiro, solteiro, comerciante, portadora do RG. n.º 
2617221 e do CPF n.º 634.804.682-68, residente e domiciliado neste Município 
de Castanhal. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente 
contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação 
de serviço por parte da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em 
zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de 
Castanhal/Pará para diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, 
conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1- O preço total estimado será de R$ 95.225,00 
(Noventa e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais), sendo, portanto, por conta 
da contratada todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos 
incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas 
empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem 
efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem 
não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura 
relativa aos serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário 
do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 
da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do 
mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo 
setor competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando 
o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese 
de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para 
efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva 
nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante 
o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá 

conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de 
licitação e o n. º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à contratada para as devidas correções.  7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA 
QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: 
Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 
FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria 
Municipal de Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do 
Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA 
obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a 
apresentar a cópia do documento comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para 
assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em caso de reprovação na vistoria 
realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos 
serviços, objeto do edital desta  dispensa e consequentemente será convocado 
para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2- Os 
empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as 
obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus 
empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de 
trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de 
responsabilidade. 3-A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências da 
legislação tributária, fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais 
inerentes à sua atividade, respondendo integralmente ou a terceiros, em caso de 
acidentes, durante a prestação dos serviços. 4- Não transferir a outrem, no todo 
ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE. 5- Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro 
das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo que a 
inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades 
contratuais. 6- Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7- Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8- Manter 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
certame. 9- A contratada é responsável pela segurança dos estudantes 
transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, 
sendo que este somente poderá ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e 
urbanidade os alunos transportados, como permitir o livre acesso aos servidores 
encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como 
fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da Silva Paiva Junior, durante todo o 
período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos veículos utilizadas no transporte 
escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de 
Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de 
desconto dos dias parados e aplicação de penalidades contratuais. 14-Os 
condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, 
em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada 
responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente 
proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam 
alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a 
empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos 
alunos na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura 
possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17- Portar 
e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os 
Condutores dos veículos deverão obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): 
a)Deverão ter idade superior de 21 anos de idade e possuir habilitação na 
categoria “D” b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de 
identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os 
veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva 
de escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal 
(imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
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extensão das partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 
136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em 
preto. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A 
CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 
indicar representante como demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das 
Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação. 3-Indicar os locais e 
horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as 
informações necessárias para a correta execução do objeto. 5-Efetuar o 
pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1 - O contratado que executar os 
serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando 
notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto 
estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS  

Executar os serviços fora do 
prazo estabelecido 

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

Não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado 

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

Deixar de entregar 
documentação exigida neste 

edital 

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

Apresentar documentação 
falsa 

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

Deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou 

prevista em lei e no edital do 
presente instrumento, em que 

não se comine outra 
penalidade 

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

Inexecução total do objeto 

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

Inexecução parcial do objeto 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPRESSO ALCANTARA & COMERCIO EIRELE – ME 
Ivanildo Alcântara da Silva 

CONTRATADA 

CONTRATO N.° 160/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE 
DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES:. A CONTRATANTE é a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do 
Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota 
Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 
e do CPF n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal-PA. A CONTRATADA é a Empresa EXPRESSO BOAVENTURA 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 06.076.075/0001-32, com sede estabelecida na 
Rua Fernando Guilhon, nº 1049, Bairro: Zona Rural, neste Município de 
Castanhal - Pará, representada pelo seu sócio Cláudio Cesar Barreto da Silva, 
brasileiro, solteiro, comerciante, portador do RG. n.º 3303201 e do CPF n.º 
606.466.592-00, residente e domiciliado neste Município de Castanhal-PA. 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO. O objeto do presente contrato vincula-se a 
Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte 
da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da 
Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha 
em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: 1-O preço total estimado será de R$ 138.628,00 (Cento e trinta e 
oito mil, seiscentos e vinte e oito reais), sendo portanto, por conta da contratada 
todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes 
sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas 
empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem 
efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem 
não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura 
relativa aos serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário 
do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 
da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do 
mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo 
setor competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando 
o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese 
de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para 
efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva 
nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante 
o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá 
conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de 
licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à contratada para as devidas correções.  7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
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exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA 
QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas: 
Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 
FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB. 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 0606 – Secretaria 
Municipal de Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do 
Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A 
CONTRATADA obriga-se: 1.No ato da assinatura do contrato, a contratada fica 
obrigada a apresentar a cópia do documento comprobatório de inspeção 
expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN como condição 
necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em caso de reprovação 
na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela 
execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e consequentemente 
será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 
2- Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as 
obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus 
empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de 
trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de 
responsabilidade. 3-  A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências 
da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais 
inerentes à sua atividade, respondendo integralmente ou a terceiros, em caso de 
acidentes, durante a prestação dos serviços. 4- Não transferir a outrem, no todo 
ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE. 5- Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro 
das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo que a 
inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades 
contratuais. 6- Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7- Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8- Manter 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
certame. 9- A contratada é responsável pela segurança dos estudantes 
transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, 
sendo que este somente poderá ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e 
urbanidade os alunos transportados, como permitir o livre acesso aos servidores 
encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como 
fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da Silva Paiva Júnior, durante todo o 
período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos veículos utilizadas no transporte 
escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de 
Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de 
desconto dos dias parados e aplicação de penalidade contratuais. 14-Os 
condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, 
em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada 
responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente 
proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam 
alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a 
empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos 
alunos na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura 
possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17- Portar 
e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os 
Condutores dos veículos deverão obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): 
a)Deverão ter idade superior de 21 anos de idade e possuir habilitação na 
categoria “D” b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de 
identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os 
veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva 
de escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal 
(imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 
136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em 
preto. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE A 
CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 
indicar representante como demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das 

Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação. 3-Indicar os locais e 
horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as 
informações necessárias para a correta execução do objeto. 5- Efetuar o 
pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1 - O contratado que executar os 
serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando 
notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto 
estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER 
APLICADAS  

Executar os serviços fora do 
prazo estabelecido 

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

Não efetuar a troca do veículo, 
quando notificado 

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

Deixar de entregar 
documentação exigida neste 

edital 

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

Apresentar documentação falsa 

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

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

comine outra penalidade 

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

Inexecução total do objeto 

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

Inexecução parcial do objeto 

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

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

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

Cláudio Cesar Barreto das Silva 
CONTRATADA 

CONTRATO N.° 161/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE 
DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do 
Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota 
Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 
e do CPF n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal-PA. A CONTRATADA é a Empresa EXPRESSO MAFARRANE LTDA 
– ME , inscrita no CNPJ/MF n.º 04.328.297/0001-70 , com sede estabelecida na 
Alameda Osasco, nº 513, Bairro: Bairro Novo, neste Município de Castanhal - 
Pará, representada pelo seu Sócio Marcos Antônio do Vale Chagas , brasileiro, 
solteiro, portadora do RG. n.º 2467581 e do CPF n.º 463.333.122-15, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal-PA.  CLÁUSULA SEGUNDA: DO 
OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 
103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da CONTRATADA, para 
transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e 
Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para diversos itinerários 
no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1-O 
preço total dos serviços será de R$ 38.640,00 (Trinta e oito mil, seiscentos e 
quarenta reais), sendo portanto, por conta da contratada todos os impostos, 
taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de 
serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu 
recolhimento e absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras 
do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, 
ficando automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O 
pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços 
efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário do Km), em duas 
vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do mês 
subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando o 
disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese 
de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para 
efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva 
nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante 
o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá 
conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de 
licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à contratada para as devidas correções.  7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA 
QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas:  
Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 
FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria 

Municipal de Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do 
Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A 
CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica 
obrigada a apresentar a cópia do documento comprobatório de inspeção 
expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito –SEMUTRAN como condição 
necessária para assinatura do mesmo. 1.1-Fica claro que em caso de reprovação 
na vistoria realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela 
execução dos serviços, objeto do edital desta  dispensa e consequentemente 
será convocado para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 
2- Os empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as 
obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus 
empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de 
trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de 
responsabilidade. 3- A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências 
da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais 
inerentes à sua atividade, respondendo integralmente ou a terceiros, em caso de 
acidentes, durante a prestação dos serviços. 4- Não transferir a outrem, no todo 
ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE. 5-  Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro 
das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo que a 
inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades 
contratuais. 6- Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7- Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8- Manter 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
certame. 9- A contratada é responsável pela segurança dos estudantes 
transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, 
sendo que este somente poderá ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e 
urbanidade os alunos transportados, como permitir o livre acesso aos servidores 
encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como 
fiscal do contrato o senhor Wanderlick da Silva Paiva Junior, durante todo o 
período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita 
regularidade a documentação referente aos veículos utilizadas no transporte 
escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de 
Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada responsabilizar-se-á pela 
substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de 
desconto dos dias parados e aplicação de penalidade contratuais. 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 
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serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando 
notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto 
estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER 
APLICADAS  

Executar os serviços fora do 
prazo estabelecido 

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

Não efetuar a troca do veículo, 
quando notificado 

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

Deixar de entregar 
documentação exigida neste 

edital 

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

Apresentar documentação falsa 

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

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

comine outra penalidade 

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

Inexecução total do objeto 

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

Inexecução parcial do objeto 

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

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

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

EXPRESSO MAFARRANE LTDA – ME 
Marcos Antônio do Vale Chagas 

CONTRATADA 

CONTRATO N.º 162/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADA, 
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE 
DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do 
Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota 
Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 
– 2ª via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste 
Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa F.S DE MELO - 
EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 19.236.136/0001-23, com sede 
estabelecida no Ramal do km 20, s/n, zona rural, neste Município de Castanhal, 
representada pelo Sócio Francinaldo Silva de Melo, portadora do RG. n.º 
6.561.145 e do CPF n.º 011.575.672-82, residente e domiciliado no Ramal do Km 
20, neste Município de Castanhal.  CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O 
objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 
103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da CONTRATADA, para 
transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e 
Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para diversos itinerários 
no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1-O 
preço total estimado dos serviços será de R$ 251.532,00 (Duzentos e cinquenta 
e um mil, quinhentos e trinta e dois reais), sendo portanto, por conta da 
contratada todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos 
incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas 
empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem 
efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem 
não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura 
relativa aos serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário 
do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 
da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do 
mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo 
setor competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando 
o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese 
de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para 
efeito de pagamento, a contratada encaminará ao órgão requisitante respectiva 
nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante 
o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá 
conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de 
licitação e o nº do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à contratada para as devidas correções.  7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA 
QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas:  
Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 
FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria 
Municipal de Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do 
Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: A CONTRATADA 
obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a 
apresentar a cópia do documento comprobatório de inspeção expedido pela 
Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para 
assinatura do mesmo. 1.1- Fica claro que em caso de reprovação na vistoria 
realizada pelo órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos 
serviços, objeto do edital desta dispensa e consequentemente será convocado 
para vistoria e assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2- Os 
empregados da prestadora de serviço não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as 
obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus 
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empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de 
trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de 
responsabilidade. 3- A contratada deverá cumprir rigorosamente as exigências 
da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de seguro, higiene e 
segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e encargos legais 
inerentes à sua atividade, respondendo integralmente ou a terceiros, em caso de 
acidentes, durante a prestação dos serviços. 4- Não transferir a outrem, no todo 
ou em parte, o presente contrato, sem prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE. 5- Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro 
das especificidades estabelecidas no termo de referência e contrato, sendo que a 
inobservância desta, implicará recusa, com a aplicação de penalidades 
contratuais. 6- Cumprir rigorosamente os prazos contratuais. 7- Assumir total 
responsabilidade por danos causados à Prefeitura Municipal de Castanhal ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. 8- Manter 
durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste 
certame. 9- A contratada é responsável pela segurança dos estudantes 
transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário fixado pela contratante, 
sendo que este somente poderá ser alterado mediante autorização formal 
concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar com cortesia e 
urbanidade os alunos transportados, como permitir o livre acesso aos servidores 
encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica nomeado como 
fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da Silva Paiva Jr., durante todo o período 
de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, em perfeita regularidade 
a documentação referente aos veículos utilizadas no transporte escolar, devendo 
apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal de Educação, sempre que 
for solicitado. 13-A Contratada responsabilizar-se-á pela substituição do 
transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de desconto dos dias 
parados e aplicação de penalidades contratuais. 14-Os condutores dos veículos 
deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, em conformidade com as 
normas do código de trânsito, ficando a contratada responsável por eventuais 
infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente proibido o ingresso, a 
permanência e o transporte de pessoas que não sejam alunos nos veículos, bem 
como, o transporte e acondicionamento de cargas, a empresa contratada se 
responsabilizará por qualquer danos causados aos alunos na execução do 
transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, bem como, comunicar a 
contratante, fatos ou anormalidades que por ventura possam prejudicar o bom 
andamento ou o resultado final dos serviços. 17- Portar e apresentar Croqui 
detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os Condutores dos veículos 
deverão obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos, conforme o artigo 
de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): a)Deverão ter idade superior 
de 21 anos de idade e possuir habilitação na categoria “D” b)Os condutores 
deverão trabalhar portando crachá de identificação e uniformes condizentes com 
a função, a ser definido posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação 
de Castanhal. 19-Os veículos escolares deverão conter identificação, destinados 
a condução coletiva de escolares e somente poderão circular, com pintura de 
faixa horizontal (imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de 
altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira do veículo, em 
conformidade com o artigo 136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), 
com o dístico ESCOLAR em preto. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATANTE: A CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização 
permanentemente, ao indicar representante como demonstrado no art.67 da Lei 
8.666/93(Lei Geral das Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a 
contratada sobre irregularidades observadas no cumprimento da contratação. 3-
Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-
Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do 
objeto. 5- Efetuar o pagamento à contratada, mediante a comprovação dos 
serviços executados. CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1 - O 
contratado que executar os serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a 
troca do veículo, quando notificado, deixar de entregar documentação exigida 
neste edital; apresentar documentação falsa, deixar de executar qualquer 
obrigação pactuada ou prevista em lei e no edital do presente instrumento, 
Inexecução total e parcial do objeto estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 

Executar os serviços fora 
do prazo estabelecido 

Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do serviço não realizado, 

limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal 
de Castanhal pelo período de 01 (um) ano. 
Multa de 10% (dez por cento) do valor do 

instrumento contratual ou equivalente / nota de 
empenho. 

Deixar de entregar 
documentação exigida 

neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal 
de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano. 
Multa de 10% (dez por cento) do valor do 

instrumento contratual ou equivalente /nota de 
empenho/valor total estimado para o item. 

Apresentar documentação 
falsa 

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

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
instrumento contratual ou equivalente/nota de 

empenho. 
Comunicar ao Ministério Público 

Deixar de executar 
qualquer obrigação 

pactuada ou prevista em lei 
e no edital do presente 

instrumento, em que não se 
comine outra penalidade 

Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou 
equivalente /nota de empenho, limitada a 20 (vinte) 

dias. Após o vigésimo dia e a critério da 
Administração, poderá ser considerada inexecução 

total ou parcial do objeto. 
 

Inexecução total do objeto 

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

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

empenho. 

Inexecução parcial do 
objeto 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal 
de Castanhal pelo período de 01 (ano) ano. 
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

correspondente a parte não executada. 

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

 
PLANILHA 

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

 
F.S.DE MELO – EIRELLI – ME 

Francinaldo Silva de Melo 
CONTRATADA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

CONTRATO N.° 163/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE 
DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do 
Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota 
Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 
– 2ª via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste 
Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa R. V. M. DE 
OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 17.428.570/0001-80, com sede 
estabelecida na Rua Paes de Carvalho, nº 295, Bairro: Centro neste Município de 
Castanhal, representada pela sua Sócia Raimunda Vera Melo de Oliveira, 
brasileira, casada, comerciante, portadora do RG. n.º 2621841 e do CPF n.º 
460.237.712-20, residente e domiciliado neste Município de Castanhal. 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO O objeto do presente contrato vincula-se a 
Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte 
da CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da 
Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha 
em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: 1- O preço total dos serviços será de R$ 299.598,00 (Duzentos e 
noventa e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais),caso seja acionada uma 
rota reserva de R$ 62.790,00 (Sessenta e dois mil, Setecentos e noventa reais), 
sendo portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, contribuições, 
encargos e outros custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de 
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 
1.1 – Os serviços prestados pelas empresas ganhadoras do certame serão 
pagos através da quilometragem efetivamente percorrida, ficando 
automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 - O pagamento 
será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços efetivamente 
realizados (distância percorrida X valor unitário do Km), em duas vias, por meio 
de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa contratada, em até 
30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do mês subsequente a prestação 
dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor competente, no prazo e 
condições estabelecidas no Contrato, observando o disposto na Lei nº. 4.320 de 
1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese de atraso na data prevista 
para o pagamento, o valor devido será atualizado monetariamente, acrescido de 
juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por cento) ao mês, apurados desde a 
data prevista para tanto, até a data de sua efetivação, calculados “pro rata die”, 
sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal eletrônica/fatura, 
acompanhada de prova da situação regular perante o Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil 
visualização, a indicação do nº desta dispensa de licitação e o n.º do contrato. 6 - 
As notas fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada 
para as devidas correções.  7 - Os preços contratados incluem todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a 
prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o 
seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA QUARTA: DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: Os recursos necessários e suficientes a garantia do pagamento, 
correrão à conta do elemento de despesas:  Exercício Financeiro: 2017; 0612 – 
Fundo de Valorização do Magistério – FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – 
Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria Municipal de Educação 
12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar; 
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. CLÁUSULA 
QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A CONTRATADA obriga-se: 
1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica obrigada a apresentar a 
cópia do documento comprobatório de inspeção expedido pela Secretaria 
Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição necessária para assinatura 

do mesmo. 1.1-Fica claro que em caso de reprovação na vistoria realizada pelo 
órgão competente, a empresa ficará inapta pela execução dos serviços, objeto 
do edital desta  dispensa e consequentemente será convocado para vistoria e 
assinatura do mesmo a empresa remanescente. 2- Os empregados da 
prestadora de serviço não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, 
previdenciárias ou trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, 
inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas 
extras, diárias ou qualquer despesa com alimentação e locomoção, não cabendo 
à contratante qualquer tipo de responsabilidade. 3- A contratada deverá cumprir 
rigorosamente as exigências da legislação tributária, fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo 
integralmente ou a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos 
serviços. 4- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente contrato, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 5- Os serviços deverão ser 
prestados rigorosamente dentro das especificidades estabelecidas no termo de 
referência e contrato, sendo que a inobservância desta, implicará recusa, com a 
aplicação de penalidades contratuais. 6- Cumprir rigorosamente os prazos 
contratuais. 7- Assumir total responsabilidade por danos causados à Prefeitura 
Municipal de Castanhal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do contrato. 8- Manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 
e qualificação exigidas neste certame. 9- A contratada é responsável pela 
segurança dos estudantes transportados. 10-Cumprir o horário, trajeto e itinerário 
fixado pela contratante, sendo que este somente poderá ser alterado mediante 
autorização formal concedida pela Secretaria Municipal de Educação. 11- Tratar 
com cortesia e urbanidade os alunos transportados, como permitir o livre acesso 
aos servidores encarregados pela fiscalização do transporte escolar. 11.1 – Fica 
nomeado como fiscal do contrato o senhor Wanderlyck da silva Paiva Junio, 
durante todo o período de vigência do contrato. 12-A contratada deverá manter, 
em perfeita regularidade a documentação referente aos veículos utilizadas no 
transporte escolar, devendo apresentar-se à fiscalização da Secretaria Municipal 
de Educação, sempre que for solicitado. 13-A Contratada responsabilizar-se-á 
pela substituição do transporte em caso de paralisação do veículo, sob pena de 
desconto dos dias parados e aplicação de penalidades contratuais. 14-Os 
condutores dos veículos deverão observar e cumprir todas as regras de trânsito, 
em conformidade com as normas do código de trânsito, ficando a contratada 
responsável por eventuais infrações de trânsito cometidas. 15-É expressamente 
proibido o ingresso, a permanência e o transporte de pessoas que não sejam 
alunos nos veículos, bem como, o transporte e acondicionamento de cargas, a 
empresa contratada se responsabilizará por qualquer danos causados aos 
alunos na execução do transporte. 16-Prestar os esclarecimentos solicitados, 
bem como, comunicar a contratante, fatos ou anormalidades que por ventura 
possam prejudicar o bom andamento ou o resultado final dos serviços. 17- Portar 
e apresentar Croqui detalhado à Fiscalização quando solicitado. 18-Os 
Condutores dos veículos deverão obrigatoriamente, preencher os seguintes 
requisitos, conforme o artigo de nº 138 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): 
a)Deverão ter idade superior de 21 anos de idade e possuir habilitação na 
categoria “D” b)Os condutores deverão trabalhar portando crachá de 
identificação e uniformes condizentes com a função, a ser definido 
posteriormente pela Secretaria Municipal de Educação de Castanhal. 19-Os 
veículos escolares deverão conter identificação, destinados a condução coletiva 
de escolares e somente poderão circular, com pintura de faixa horizontal 
(imantada) na cor amarela com 400 cm de largura, à meia de altura, em toda a 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 
136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em 
preto. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A 
CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 
indicar representante como demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das 
Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre 
irregularidades observadas no cumprimento da contratação. 3-Indicar os locais e 
horários em que deverão ser prestados os serviços. 4-Disponibilizar todas as 
informações necessárias para a correta execução do objeto. 5- Efetuar o 
pagamento à contratada, mediante a comprovação dos serviços executados. 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES: 1 - O contratado que executar os 
serviços fora do prazo estabelecido, não efetuar a troca do veículo, quando 
notificado, deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar 
documentação falsa, deixar de executar qualquer obrigação pactuada ou prevista 
em lei e no edital do presente instrumento, Inexecução total e parcial do objeto 
estará sujeito às seguintes sacões: 

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 
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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. R. V. M. DE OLIVEIRA – ME, Raimunda Vera Melo de 
Oliveira, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:    CPF:   Nome:   CPF: 

PLANILHA 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. V. M. DE OLIVEIRA - ME 
Raimunda Vera Melo de Oliveira 

Contratada 

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

Contrato para a prestação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO 
GUINCHO, COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO/FUNDO 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO/SEMUTRAN e a empresa R. G. S 
DE MENEZES, vinculado ao processo Pregão Presencial SRP Nº 059/2017. Pelo 
presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
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, através da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.527.565/0001-
07, com endereço à Av. Senador Lemos, 1023, Bairro: Centro, no Município de 
Castanhal - Pará, neste ato representada pelo Sr. Secretário de Transporte e 
Trânsito, ELDER RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da carteira de 
identidade nº. 16.226 SEGUP-PA, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF 
sob o nº. 373.795.422-49, a seguir denominado CONTRATANTE, e do outro lado 
como CONTRATADA a empresa R. G. S. DE MENEZES, inscrita no CNPJ/MF 
Nº 19.970.959/0001-88, com sede estabelecida à Rua Professor Lola, 11 Almir 
Gabriel, Município de São Francisco do Pará, representada pelo Sr. ROBERTO 
GLAYDSON SÁ DE MENEZES, brasileiro, solteiro, empresário, portado da RG 
Nº 2656670 SSP/PA e do CNPJ-MF nº 601788502, doravante denominado 
CONTRATADA, tem entre si, justos e contratados, e mediante as cláusulas e 
condições seguintes: PREGÃO PRESENCIAL com sistema de Registros de 
Preços, em regime de menor por item, demais normas regulamentares, a 
contratação nos termos e cláusulas abaixo descritas e respectivos anexos: 
TÍTULO I – DO OBJETO CONTRATUAL CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto 
deste instrumento a Contratação de pessoa jurídica para SERVIÇO DE 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO GUINCHO, COM MOTORISTA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTE/FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DESTE 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ, durante o Período de 12 (doze) meses, 
onde a empresa contratada deverá fornecer o motorista para a execução dos 
serviços, descritos no Termo de Referência do Edital do Pregão n°059/ 2017, nas 
quantidades e especificações lá definidas. TÍTULO II – DA FORMA DE 
EXECUÇÃO DO OBJETO E DO PRAZO  CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME 
DE EXECUÇÃO- A CONTRATADA executará para a CONTRATANTE, sob 
empreitada por item. Parágrafo Primeiro - O para início de execução do serviço 
não poderá ser superior a 5 (dias) úteis, a contar do primeiro dia útil após a 
assinatura do contrato. Parágrafo Segundo - Na hipótese de ocorrência de caso 
fortuito ou força maior que possa motivar o atraso na execução do serviço 
determinado neste Instrumento, deve a contratada submeter os fatos, por escrito 
à CONTRATANTTE , com as justificativas alegadas, acostada da comprovação 
devida, para análise e decisão, desde que esteja dentro do prazo estabelecida 
para a execução do objeto. Parágrafo Terceiro- O prazo de início, para execução 
dos serviços poderá ser prorrogado, desde que devidamente justificado o motivo 
e aceito pela administração nos termos do artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E 
DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços ora 
contratados obedecem ao Termo de Referência o qual é parte integrante do 
Edital do Pregão Presencial nº 059/2017, reservado a CONTRATANTE o direito 
de rejeitar os serviços que não estiverem de acordo com o referido Termo, sem 
que caiba à CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização. 
CLÁUSULA QUARTA: DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS- A 
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CONTRATANTE só aceitará os serviços que estiverem em acordo com o Termo 
de Referência e as especificações, depois de considerados em perfeita ordem 
pela Fiscalização. Os serviços que, a conselho da Fiscalização, não 
apresentarem condições de aceitabilidade, serão rejeitados cabendo à 
CONTRATADA todos os ônus decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo 
e despesas decorrentes de eventuais reparos necessários. Parágrafo Único - O 
representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispõe de 
poderes suficientes à celebração deste Contrato e para obrigar de pleno direito à 
mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as 
partes de pleno direito. CLÁUSULA QUINTA- DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA. Compete a CONTRATADA: 5.1 Os empregados da prestadora 
de serviço não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo 
de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou 
trabalhistas relativas aos empregados ou contratados, inclusive no que tange ao 
seguro de acidente de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer 
despesa com alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer 
modalidade de responsabilidade. 5.2 A CONTRATADA deverá cumprir 
rigorosamente as exigências da legislação Tributária, Fiscal, trabalhistas, 
previdenciárias, de seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as 
obrigações e encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo 
integralmente a terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos 
serviços. 5.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar um motorista 24 (vinte e 
quatro horas) por dia, incluindo sábado, domingo e feriados. 5.4 A 
CONTRATADA terá que disponibilizar um telefone convencional para atender as 
chamadas de ocorrências. 5.5 O veículo LICITADO deverá ser entregue em 
perfeitas condições de funcionamento e uso, com documentação atualizada, 
licenciado no Estado do Pará, sem franquia mensal de quilometragem. 5.6 A 
Contratada responsabilizar-se-á por realizar a imediata e tempestiva Manutenção 
Preventiva e Corretiva do veículo disponibilizado, mantendo o mesmo em perfeito 
estado para a prestação dos serviços contratados. 5.7 O veículo permanecerá à 
disposição da contratante 24 (vinte quatro) horas por dia com motorista. 5.8 A 
CONTRATADA se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e 
pessoais ocasionados a terceiros durante as prestações de serviços. 5.9 A 
CONTRATADA se responsabilizara por qualquer variação com os veículos 
aprendidos, que condis com o CHEQUE LIST. 5.10 A CONTRATADA se 
encarrega de arcar com as despesas com o custo de combustível durante a 
prestação do serviço. 5.11 Todos os itens citados neste termo de referencia 
deveram ser incluso no valor mensal fechado com a CONTRATADA. 5.12 A 
CONTRATADA devera contratar funcionários capacitados a atender as 
necessidades descrição neste termo de referencia. CLÁUSULA SEXTA – DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE Compete a CONTRATANTE: 7.1 Efetuar os 
pagamentos devidos à contratada. 7.2 Receber o produto objeto do contrato, nos 
termos, prazos, condições e Especificações estabelecidas nesse instrumento. 7.3 
Designar servidor responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato. 
7.4 Rejeitar, no todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, o fornecimento 
de veículos que estejam em desacordo com o firmado, podendo exigir, a 
qualquer tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados. 7.5 
Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, 
garantido o contraditório e ampla defesa. 7.6 Fornecer à contratada todas as 
informações, esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à 
execução do contrato. 7.7 Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, 
falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam 
adotadas as medidas corretivas necessárias. 7.8 A gestão e o acompanhamento 
do contrato ficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado pela contratante. 
TÍTULO III- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS CLÁUSULA SÉTIMA - DO 
VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATANTE pagará à 
CONTRATADA o valor mensal, relativo ao serviço, estabelecido na proposta 
comercial consolidada de R$ 8.890,00 para o período de 12 (doze) meses. 
Parágrafo Primeiro: O preço cotado inclui todas as despesas com tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, materiais para execução do presente Contrato. A 
CONTRATADA responsabilizar-se-á, inteiramente, por todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias e fiscais, frete, decorrentes ou relacionadas com o 
fornecimento ora contratado e quaisquer outras despesas que incidam sobre o 
objeto contratado.  Parágrafo Segundo: Em caso de irregularidade(s) na 
execução pactuada e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento será 
contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões). Parágrafo Terceiro: 
Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão 
licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
Parágrafo Quarto: Se, por qualquer motivo alheio à vontade da CONTRATANTE, 
for paralisado o fornecimento pactuado, o período correspondente não gerará 
obrigação de pagamento. Parágrafo Quinto - As notas fiscais/faturas que 
apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata a cláusula sétima, deste contrato, 

começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem 
incorreções. Parágrafo Sexto- A descriminação dos valores dos 
produtos/serviços deverá ser reproduzida na nota fiscal/fatura apresentada para 
efeito de pagamento. Parágrafo Sétimo - O pagamento dos produtos 
fornecidos/serviços será efetuado pelo FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
E TRÂNSITO, mediante a apresentação pela CONTRATADA de prova da 
situação regular perante a Receita Federal, através da Certidão Negativa de 
Débito Federais, Receita Estadual, perante a Certidão Negativa de Débito 
estaduais, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de Débito Municipais, 
bem como FGTS e CNDT. Parágrafo Oitavo- A Contratante fica autorizada a 
reter o pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até que a 
Contratada apresente os comprovantes de pagamento do FGTS e INSS 
referente aos empregados e empregador, incidentes sobre o mês anterior. 
Parágrafo Nono- A recusa da Contratada em recolher os encargos acima citados 
autoriza a rescisão unilateral do Contrato, bem como retenção dos valores 
devidos a título de encargos e impostos e a Contratada não terá direito a 
qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas na 
Lei n.º 8.666/93. nos artigos 77, 78, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93. Parágrafo 
Décimo - A Contratante fica autorizada a reter o pagamento referente aos 
produtos fornecidos/serviços até que a Contratada realize a entrega integral do 
produto, ou execute integralmente os serviços prestados. TÍTULO IV – DA 
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL CLÁUSULA OITAVA: DA 
VIGÊNCIA - O Contrato a ser firmado terá vigência até 12 (meses), contados de 
sua Publicação em Diário Oficial.  Paragrafo Único- o contrato poderá ser 
prorrogado,  por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde 
que haja autorização formal da autoridade competente, observados seguintes 
requisitos: a) Que os serviços tenham sido prestados regularmente; b) Que a 
administração mantenha interesse na realização dos serviços; c) Que o valor do 
contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; d) Que a 
contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação; d.1) A 
prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante termo aditivo. TÍTULO V 
– DA RESPONSABILIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA DA 
CONTRATADA. CLÁUSULA NONA: A CONTRATADA - será totalmente 
responsável por todos os tributos fiscais e para fiscais, exigidos pelos governos 
federal, estadual e municipal, bem como por agências governamentais 
autônomas e associações de classe, que incidam ou venham a incidir sobre o 
presente instrumento ou sua execução, inclusive multas e outros ônus. 
CLÁUSULA DÉCIMA: A relação das partes é de independência contratual, não 
havendo vínculo empregatício entre as mesmas, não se responsabilizando a 
CONTRATANTE por quaisquer atos praticados pela CONTRATADA. Nenhuma 
disposição deste instrumento autoriza, nem a CONTRATADA tem direito nem 
poderes e nem deverá comprometer ou vincular a CONTRATANTE a qualquer 
acordo, contrato ou reconhecimento, nem induzir, renunciar ou transigir 
quaisquer dos direitos da CONTRATANTE ou, ainda, assumir quaisquer 
obrigações em nome da CONTRATANTE, a qual não se responsabilizará por 
quaisquer reclamações de lucros cessantes ou danos pleiteados por terceiros em 
decorrência ou relacionados com a celebração, execução ou rescisão deste 
instrumento. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Eventuais funcionários, 
consultores ou prestadores de serviços utilizados para o cumprimento das 
obrigações inerentes a CONTRATADA serão de exclusiva competência e 
responsabilidade desta, não possuindo com a CONTRATANTE quaisquer 
vínculos trabalhistas ou previdenciários. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A 
CONTRATADA põe a CONTRATANTE, a salvo de quaisquer ações judiciais, 
inclusive de ordem trabalhista, previdenciária e tributária decorrentes da 
execução deste contrato. Caso a CONTRATANTE venha a ser demandada, a 
CONTRATADA se obriga, irrevogável e irretratavelmente, a assumir o respectivo 
polo passivo da correlata ação, respondendo integralmente pelos efeitos 
pecuniários e/ou obrigações da decisão judicial que vier a ser proferida, sem 
direito a pleitear reembolso ou indenização, a que título for perante a 
CONTRATANTE. TÍTULO VI– DA RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCEIRA: A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua 
rescisão administrativa, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 
8.666/93, com a redação dada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. 
São motivos para rescisão do presente Contrato: 1)  O não cumprimento de 
cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 2) O cumprimento irregular de 
cláusulas contratuais, especificações e prazos; 3) A lentidão do seu 
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da prestação dos serviços, nos prazos estipulados; 4)  O atraso 
injustificado da prestação do serviço; 5) A subcontratação total ou parcial do 
objeto contratado, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no Edital e neste Contrato; 6)  O desatendimento das determinações 
regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
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assim como as de seus superiores; 7)  O cometimento reiterado de faltas na sua 
execução, anotadas na forma do § 1º do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 8)  A 
existência de pedido ou deferimento de recuperação judicial ou extrajudicial em 
tramitação, bem como a decretação de falência; 9)  A dissolução da sociedade 
ou o falecimento do contratado; 10)  A alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato; 
11)  Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, a 
que está subordinado o CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o Contrato; 12) A suspensão de sua execução, por ordem escrita 
da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 13) O atraso superior 
a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 14) A 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato; 15)  O Descumprimento do disposto no 
Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. Parágrafo Primeiro - Obriga-se a CONTRATADA, se der causa à 
rescisão, a responder judicialmente pelas perdas e danos decorrentes de seu 
ato. Parágrafo Segundo- Também considerar-se-á rescindido este instrumento 
contratual pela ocorrência dos seguintes casos: a) Paralisação total ou parcial do 
fornecimento dos produtos/ serviços por mais de 5(cinco) dias consecutivos, pela 
CONTRATADA, sem as justificativas estarem devidamente aceitas pela 
CONTRATANTE, na forma deste Contrato; b) A transferência, cessão do 
Contrato ou subcontratação total ou parcial dos serviços, sem a expressa 
anuência da CONTRATANTE. TÍTULO VII – DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- A reserva de recursos orçamentários foi feita 
utilizando os seguintes elementos de despesas: 18.18 – FUNDO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO 26.122.0025.2.118 – Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Transporte e Trânsito 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários. TÍTULO VIII – DA 
FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A 
FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços será feita de forma a fazer cumprir 
rigorosamente os detalhes executivos, o Termo de Referência, os prazos, as 
condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato.  
Parágrafo Primeiro. Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade 
para resolver, durante a execução dos serviços, todo e qualquer caso singular, 
duvidoso ou omisso não previsto no Edital, no Termo de Referência, nos 
Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos 
Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou 
indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, 
ouvida a autoridade do órgão. Paragrafo Segundo. Compete, ainda, 
especificamente à FISCALIZAÇÃO: a) Manifestar-se acerca da qualidade dos 
serviços efetuados pela CONTRATADA, emitindo pareces técnicos sobre os 
mesmos, bem como Aprovar ou Reprovar, total ou parcialmente, os produtos 
(relatórios) elaborados; c) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam 
apresentadas pela CONTRATADA; d) Expedir, por escrito, as determinações e 
comunicações dirigidas à CONTRATADA;  e) Autorizar as providências 
necessárias junto a terceiros;  f) Transmitir, por escrito, as instruções e as 
modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feita, bem 
como alterações de prazos e de cronogramas;  g) Dar a CONTRATANTE 
imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a 
contratada ou mesmo à rescisão do Contrato;  h) Relatar oportunamente a 
CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no 
desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros. i) Pronunciar-se sobre a 
veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado;  j) Registrar o 
andamento dos serviços, tendo em vista os detalhes executivos, o Termo de 
Referência, os prazos e cronogramas;  l) Fazer observações cabíveis, 
decorrentes dos registros da contratada no referido Diário;  m) Dar solução às 
consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;  n) Registrar as 
restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao 
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;  o) Determinar as 
providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e 
especificações;  Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE indica o Sr. EDSON 
MARQUES DA SILVA, matrícula nº 560510, nomeado pela Portaria nº 81/2017, 

como seu representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto 
deste contrato. TÍTULO IX – DAS PENALIDADES. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- 
Se a CONTRATADA descumprir o objeto contratual, no todo ou em parte, bem 
como se ocorrer atraso injustificado na sua execução, a Administração, a seu 
critério, e observadas às exigências legais, reserva-se o direito de aplicar as 
penalidades previstas na legislação vigente, sem prejuízo da rescisão contratual, 
aplicando, conforme o caso, as seguintes penas: a) advertência; b) multa de 
mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na 
entrega do objeto, incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da 
solicitação de entrega do bem encaminhada pela Administração; c) multa de 15% 
(quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do fornecimento, quando 
decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; d) suspensão temporária de participação 
e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a cinco 
anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o 
valor total do fornecimento, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a 
Nota de Empenho; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no item anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. Parágrafo Primeiro. O valor da 
multa poderá, após imposição, ser descontado de pagamentos eventualmente 
devidos à CONTRATADA, podendo, ainda, não havendo crédito a ser cobrado, 
amigavelmente, após regular notificação, ou judicialmente, na forma da lei, a 
critério da contratante. Parágrafo Segundo.  As sanções são autônomas e a 
aplicação de uma não exclui a outra. Parágrafo Terceiro. As multas não têm 
caráter compensatório e, por consequência, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. Parágrafo Quarto.  As 
multas serão corrigidas monetariamente pela variação de índice oficial, até a data 
de seu recolhimento. Parágrafo Quinto. A aplicação das sanções será precedida 
de procedimento em que se garantirá ampla defesa à CONTRATADA, cabendo, 
ainda, o direito à interposição de recursos na forma prevista no artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94. TÍTULO X – DA 
GARANTIA CONTRATUAL. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DO 
CONTRATO. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação 
resultante desta licitação. TÍTULO XI- DISPOSIÇÕES GERAIS. CLÁUSULA 
DÉCIMA OITAVA: Todos os aditivos e alterações a este instrumento deverão ser 
mutuamente acordados, por escrito e assinados pelos representantes legais 
devidamente nomeados ou eleitos. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O presente 
contrato sujeita-se à alteração unilateral, ou por acordo entre as partes, nas 
hipóteses previstas nos artigos 57, § 1º e 65, da Lei Federal nº 8.666/93, 
alteradas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98.  CLÁUSULA VIGÉSIMA: A 
CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos serviços, até 25% 
(vinte cinco por cento), de acordo com o que preceitua o artigo 65, parágrafo 1º, 
da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 
e nº 9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A abstenção pelas partes 
contratantes de qualquer direito ou faculdade que lhe assistam pelo presente 
instrumento, não implicará novação ou renúncia dos direitos ou faculdades nele 
previstos, que poderão ser exercidos a qualquer momento. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA: Todas as decisões resultantes de reuniões realizadas 
entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser reduzidas a termo 
expresso (ata, ofício, correspondência, fac-símile, e-mail, etc.). TÍTULO XII– DO 
FORO. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As partes, de comum acordo, para 
dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, elegem o Foro da 
Comarca de Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. E, por acharem justas e acordadas, as partes 
assinam, perante as    testemunhas abaixo, o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e validade, para que produza os efeitos legais. Castanhal(PA), 24  
de agosto de 2017.  MUNICÍPIO DE CASTANHAL, Prefeitura Municipal de 
Castanhal – PMC, PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal, 
CONTRATANTE. FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, Elder 
Ribeiro da Silva, Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, CONTRATANTE. 
R. G. S. DE MENEZES, Roberto Glaydson Sá de Menezes, 
Proprietário/Procurador, CONTRATADA. TESTEMUNHAS: 1ª _____    CPF No      

2ª _____    CPF No   
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

TERMO DE RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO 
Por este termo, reconheço e ratifico o ato de inexigibilidade de licitação, 
decorrente do processo n.º 001/2017  cujo objeto consiste na prestação de 
serviços prestação de serviços de anestesiologia no Sistema Municipal de Saúde 
de Castanhal na rede própria e serviços conveniados, englobando todos os 
serviços hospitalares e ambulatoriais credenciados no Sistema de Informação 
Ambulatorial-SIA, Sistema de Informação Hospitalar-SIH, Sistema Único de 
Saúde-SUS, cujo valor contratual total estimado é de R$ 856.803,84 (Oitocentos 
e cinquenta e seis mil, oitocentos e três reais e oitenta e quatro reais) a serem 
realizados pela COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO 
ESTADO DO PARÁ - COOPANEST nos termos do art. 25, II da Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e conforme Parecer Jurídico constante deste processo. 
Castanhal-Pará, 28 de abril de 2017. Silvan Francisco da Silva, Secretário 
Municipal de Saúde, Dec. n° 015/17 

CONTRATO Nº 001/2017 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2017-FMS 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE 
OUTRO LADO, COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO 
ESTADO DO PARÁ, VISANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA 
COMPLEMENTAR A REDE DO SUS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. O 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, entidade de direito público, 
com CNPJ n° 07.918.201/0001-11, sito à Trav. Cônego Leitão, 1943, Bairro 
Centro, Castanhal-Pará, representada pelo Secretário de Saúde Municipal Sr. 
Silvan Francisco da Silva, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de 
Identidade nº 2674301, expedida pela SSP/PA e do CPF n° 565.380.222-00, 
residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro, n°. 194, apartamento 301, 
bloco C, Bairro Ianetama, CEP n°. 68745-690, nesta Cidade de Castanhal PA, 
doravante denominado CONTRATANTE, de outro lado  a COOPANEST - 
COOPERATIVA OS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ, 
sociedade cooperativa de natureza civil, com sede na cidade de Belém do Pará, 
à Rua dos Pariquis, 3001,12º andar, bairro da Cremação, CEP: 66040-320 – 
inscrita no CGC/MF no. 15.290.125/001-70, neste ato representada pela Srª 
Izabel Therezinha Bastos Alvarenga, brasileira, casada, médica, CRM 3994/PA, 
CPF n° 158.383.582-20, residente e domiciliada na Av. Conselheiro Furtado, 
1508, apt° 2402,  Bairro Batista Campos, CEP. 66.035-50, Belém-Pará, 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o que 
dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196, a Lei Orgânica 
do Município, as Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90; as normas gerais da Lei 
8.666/93 de licitações e contratos administrativos, com as demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis à espécie, e considerando o Processo de 
Inexigibilidade n° 001/2017-FMS, resolvem celebrar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços nº 001/2017, mediante as cláusulas e condições 
seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. I – O presente Contrato tem 
como objeto prestação de serviços de médicos especializados de anestesiologia 
na rede própria e serviços conveniados englobando todos os serviços 
hospitalares e ambulatoriais credenciados no Sistema de Informação 
Ambulatorial -SIA e Sistema de Informação Hospitalar - SIH  necessários para 
continuidade do  atendimento aos usuários do SUS na Atenção hospitalar de 
média e alta complexidade, através da Secretaria de Saúde de Castanhal a 
serem prestados pela CONTRATADA aos usuários do SUS, dentro das 
condições qualitativas e quantitativas fixadas pela Secretaria Municipal de 
Saúde. II - Mediante Termo Aditivo, e de acordo com a capacidade operacional 
da CONTRATADA e as necessidades da Gestão Municipal do SUS, este 
instrumento poderá sofrer acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento), nos 
valores limites deste contrato, durante o período da sua vigência. III - A regulação 
e autorização dos serviços pactuados nesse contrato, será da Diretoria de 
Regulação, Controle e Avaliação, sendo que a fiscalização da correta execução 
desse instrumento, será dos servidores do Sistema Municipal de Auditoria. §1°. 
Os serviços a serem prestados pela contratada são aqueles discriminados na 
cláusula primeira do objeto. §2°. Os serviços objeto desta dispensa/contrato não 
poderão sofrer solução de continuidade durante todo o prazo da sua vigência, 
devendo ser executada pela contratada, sob a inteira responsabilidade 
trabalhista, funcional e operacional desta. §3° Nenhum limite ou supressão 
poderá exceder ao limite acima descrito, salvo as supressões resultantes de 
acordo entre as partes. CLÁUSULA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. I 
– Os serviços contratados estão referidos a uma base territorial populacional 

conforme Plano de Saúde do Município e a Programação Pactuada e Integrada, 
e serão ofertados com base em indicações técnicas, planejamento da saúde, 
necessidades de demanda e a disponibilidade de recursos financeiros. II – Os 
serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados no seguinte endereço: 
rede própria e serviços conveniados englobando todos os serviços hospitalares e 
ambulatoriais credenciados em Castanhal, sob responsabilidade técnica do Sr. 
Francisco Luiz de Moura Cavalcante – 0002353-PA. Qualquer mudança de 
endereço, bem como  do responsável Clínico deve ser imediatamente 
comunicada ao contratante. III - Os serviços objeto deste instrumento contratual 
começarão a ser executados pela instituição, a partir da assinatura do contrato. 
IV - A CONTRATADA não poderá cobrar do paciente ou seu acompanhante, 
qualquer complementação aos valores pagos pelos serviços prestados nos 
termos desse contrato. V - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por qualquer 
cobrança indevida, desde que devidamente comprovado feita ao paciente ou seu 
representante, por profissional empregado ou preposto em razão da execução 
deste contrato. VI - Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da 
normatividade suplementar  desse contrato, os CONTRATANTES reconhecem a 
prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da direção nacional 
do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde. VII - Qualquer alteração que 
importe na modificação e incida sobre a diminuição da capacidade operativa da 
CONTRATADA, ensejará a rescisão das condições pactuadas. CLÁUSULA 
TERCEIRA – DO PRAZO, DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. I - A vigência do 
presente contrato é de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura. II – 
A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros 
subsequentes, respeitado o prazo de vigência do contrato, fica condicionada a 
assinatura de Termo Aditivo. art. 57,II da Lei 8.666/93, que poderá ser 
prorrogado por período igual. III – A publicação resumida do termo de contrato no 
Jornal Oficial do Município, é condição para a sua eficácia, devendo ser realizada 
de acordo com o art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos). CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇOES DA 
CONTRATADA. a)OBRIGAÇÕES COMUNS.   Divulgar amplamente a sociedade, 
o objetivo desses contratos, bem como coibir qualquer tipo de cobrança de 
horários de anestesistas a pacientes atendidos pela contratada: I – Providenciar 
e manter a infra-estrutura mínima necessária para o bom desenvolvimento dos 
serviços contratados, local de atendimento em condições dignas de uso e 
higiênicos, nos moldes de exigências da vigilância sanitária, com equipamentos e 
instrumentos necessários ao pleno desenvolvimento das atividades contratadas; 
espaço de descanso apto para uso e alimentação adequada para prestação do 
serviço. II – Fornecer todas as informações necessárias para que a 
CONTRATADA possa desempenhar suas funções e adequar, de forma 
apropriada, seus serviços às características das especialidades em questão. 
b)DA CONTRATADA. I – Manter sempre atualizada e arquivada num prazo 
mínimo de 10 (dez) anos, considerando a tabela de temporalidade do Ministério 
da saúde a documentação relacionada ao atendimento do paciente (prontuário, 
requisições e outros documentos comprobatórios de atendimento), que permitam 
o acompanhamento, controle e supervisão dos serviços. II – Manter sempre 
atualizado o cadastro junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES), informando sempre que houver alterações de ordem estrutural e/ou no 
quadro funcional; III – Entregar a produção ambulatorial e hospitalar na Diretoria 
de Regulação, Controle e Avaliação da SMS, até o 5º (quinto) dia útil do mês 
subsequente. IV - A produção ambulatorial via Boletim de Produção Ambulatorial 
(BPA) e/ou Autorização Procedimentos de Alta Complexidade (APAC), e 
Autorização de internação hospitalar – AIH deverão ser apresentadas, em 
arquivo para processamento e com fatura nominal e em ordem alfabética, 
contendo as seguintes informações: nome completo do usuário, procedimento (s) 
realizado (s), valor unitário do procedimento e valor total da fatura; V - A 
produção ambulatorial e hospitalar deverá estar acompanhada de respectivo 
relatório impresso. VI - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente 
para fins de experimentação. VII – Atender os pacientes com dignidade e 
respeito e de acordo com o preconizado pelo Sistema Único de Saúde, em 
especial as diretrizes da Política Nacional de Humanização do SUS. VIII – Manter 
a qualidade na prestação de serviços. IX – Justificar ao paciente, ou ao seu 
responsável, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão de não 
realização do procedimento e/ou de qualquer ato previsto no contrato. X – 
Responsabilidade por todos os gastos relativos aos insumos, que forem 
necessários para a perfeita execução do presente contrato. XI – Notificar o setor 
de convênios e contratos do SUS da Secretaria Municipal de Saúde, eventual 
alteração de sua razão social ou de seu controle acionário e de mudança em sua 
diretoria, contrato ou estatuto, enviando esta documentação ao setor num prazo 
de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do registro da alteração, cópia 
autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro de 
Pessoas Jurídicas. XII – Cumprir com todas as obrigações de naturezas fiscais a 
parafiscais, que incidam ou venham incidir direta ou indiretamente sobre o objeto 
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contratado. XIII – Manter atualizadas (dentro do prazo de validade) as Certidões 
Negativas de Débito das esferas Municipal, Estadual e Federal, Certidão 
Negativa emitida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social e Certidão 
Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, as quais deverão ser 
enviadas ao setor de convênios e contratos do SUS, onde ficarão arquivadas. 
XIV – Manter atualizado (dentro do prazo de validade), o Alvará Sanitário e 
Alvará de Funcionamento/Localização, os quais deverão ser enviados as cópias 
ao setor de convênios e contratos do SUS, onde ficarão arquivadas. XV - Nos 
resultados de exames/procedimentos, deverão constar a seguinte inscrição em 
destaque: “Esta conta será paga com recursos públicos provenientes de seus 
impostos e contribuições sociais, sendo expressamente vedada à cobrança, 
diretamente do usuário, de qualquer valor, a qualquer título.” XVI – Manter placa 
identificando que a instituição é prestadora de serviços do Sistema Único de 
Saúde no Município de Castanhal -PA, e da gratuidade dos serviços prestados, 
conforme modelo previsto na RESOLUÇÃO Nº 028/SMS/DRCAA, DE 21 DE 
MAIO DE 2012. XVII - Integrar-se ao Sistema Nacional de Regulação – SISREG 
e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), bem como indicando pelo 
menos um profissional para ser treinado e apto para a operacionalização desses 
sistemas. XVIII - Atender pacientes somente agendados pelo SISREG (Sistema 
de Regulação do Ministério da Saúde). XIX – Observar o encaminhamento e 
atendimento do usuário, de acordo com as regras de referência e contra-
referência estabelecidas pela Gestão Municipal do SUS. XX – Obedecer aos 
princípios da universalidade, integralidade e equidade no atendimento dos 
usuários do SUS. XXI – Manter as instalações e equipamentos em perfeito 
estado de conservação, higiene e funcionamento. XXII – Garantir ao Conselho 
Municipal de Saúde, cesso a instituição para o exercício do seu poder de 
fiscalização. CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO. I – O valor desse contrato (teto 
financeiro máximo) será estimado em R$ 71.400,32 (Setenta e um mil 
quatrocentos reais e trinta e dois centavos) mensal, totalizando R$ 856.803,34 
(oitocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e três reais e trinta e quatro 
centavos). A CONTRATADA receberá, em nome de seus Cooperados, à conta 
dos serviços prestados na forma da Cláusula Primeira, a remuneração 
correspondente a Tabela do SUS em vigor com, complemento de 100% (cem por 
cento), referente aos Procedimentos de SIH e SAI. CLÁUSULA SEXTA: DOS 
RECURSOS FINANCEIROS. I - A Gestão Municipal do SUS pagará 
mensalmente a CONTRATADA, pelos serviços efetivamente prestados, a 
importância correspondente ao número de procedimentos mensais realizados, 
desde que autorizados e aprovados pelo Gestor, nos termos do contrato e de 
acordo com os valores constantes na Tabela Unificada do Sistema Único de 
Saúde, em vigor na data da assinatura deste contrato. II – Os valores previstos 
neste contrato serão repassados à instituição, posteriormente à prestação dos 
serviços (apresentação da produção), aprovação, processamento e transferência 
financeira do Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde à Secretaria de 
Saúde/Fundo Municipal de Saúde. III - Fica estabelecido, de forma criteriosa, que 
os serviços objeto deste contrato serão remunerados segundo a Tabela 
Unificada do Sistema Único de Saúde, vedada qualquer taxa ou complemento, 
sendo que o valor abaixo estimado não caracteriza nenhum tipo de previsão de 
crédito. IV - Os recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento 
comprometerá recursos alocados em seu orçamento vigente deste Municipio, 
conforme classificação a saber: 0716 - Fundo Municipal de Saúde; 
10.122.0050.2034 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 010000 
-  Recursos Ordinário; 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros PJ; 10.302.01372. 
056 – Manutenção da Gestão Plena; 012900 – Transferências de Recursos do 
SUS; 010000 -  Recursos Ordinário; 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros PJ; V – 
Os valores estipulados no Plano Anual de Metas poderão ser alterados podendo 
as metas físicas relacionadas ao valor fixo do Contrato sofrer alterações para 
mais ou para menos sem haver alteração do montante financeiro. CLÁUSULA 
SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. I – Os recursos orçamentários 
têm como origem, à transferência Fundo a Fundo pelo Ministério da Saúde, 
sendo o órgão, interveniente pagador responsável pelo envio de recursos à 
Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde para o pagamento dos serviços 
objeto deste contrato, correspondentes aos procedimentos e valores incluídos na 
Tabela Unificada do Sistema Único de Saúde e da contrapartida do município. II 
– A base para a pactuação dos serviços aqui contratados, é o Plano Municipal de 
Saúde, a Programação Pactuada e Integrada (PPI de Assistência), a série 
histórica e a Tabela de Procedimentos do Sistema Único de Saúde. III - As 
despesas dos serviços realizados por força deste contrato correrão no presente 
exercício 2017, à conta de dotação consignada no orçamento do Fundo 
Municipal de Saúde. IV – Nos exercícios futuros, as despesas correrão à conta 
das dotações orçamentários da saúde e contrapartida do município. CLÁUSULA 
OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. O preço estipulado neste 
contrato será pago da seguinte forma, sob pena de atualização monetária; I - A 
CONTRATADA apresentará mensalmente ao CONTRATANTE até o 5º (quinto) 

dia útil do mês subsequente a produção dos serviços às faturas e documentos 
referentes aos serviços efetivamente prestados. Após a validação dos 
documentos realizados pelo CONTRATANTE, O CONTRATADO receberá o 
valor correspondente aos serviços hospitalares produzidos no último mês. II - As 
contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados, devolvidas ao 
contratado para as correções cabíveis no prazo de 10 dias (dez) dias, devendo 
ser apresentadas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente àquele que  
ocorreu a devolução. O documento reapresentado será acompanhado do 
correspondente documento original devidamente inutilizado por meio de carimbo. 
III - Ocorrendo erro, falha ou falta de processamento das contas por culpa da 
CONTRATANTE este garantirá AO CONTRATADO o pagamento no prazo 
avençado neste contrato pelos valores do mês anterior acertando-se as 
diferenças que houver no pagamento seguinte, mas fica O MS exonerado do 
pagamento de multas e sanções financeiras, o brigando-se, entretanto a corrigir 
monetariamente os créditos do CONTRATADO. IV - As contas rejeitadas quanto 
ao mérito serão objeto de analise pelos órgãos de avaliação e controle do SUS. 
V - 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, 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, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de Débitos 
Municipais, bem como FGTS e CNDT. CLÁUSULA NONA –  DA DENÚNCIA, DA 
RESCISÃO E SUSPENSÃO. I – Fica estabelecida a possibilidade de denúncia 
do ajuste a qualquer tempo, por qualquer dos contratantes, bastando notificar 
com antecedência mínima de 30 (sessenta) dias. II – Constituem motivos para 
rescisão unilateral do presente contrato, o não cumprimento de quaisquer de 
suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na legislação 
referente a licitações e contratos administrativos, sem prejuízo as demais 
sanções cabíveis. III – A CONTRATADA reconhece desde já, os direitos da 
Gestão Municipal do SUS em caso de rescisão administrativa prevista na 
legislação referente a licitações e contratos administrativos. IV – Em caso de 
rescisão contratual, se a interrupções das atividades em andamento puder 
causar prejuízo à população, será observado o prazo de 30 (trinta) dias para 
ocorrer à rescisão. Se neste prazo a CONTRATADA negligenciar a prestação 
dos serviços contratados, a multa cabível poderá ser duplicada. V – Em caso de 
atraso no pagamento dos serviços, por prazo superior a 90 (noventa) dias, a 
contar da apresentação das notas fiscais dos serviços contratados, a 
CONTRATADA deve comunicar por escrito a CONTRATANTE de que tendo em 
vista o atraso estará suspendendo o cumprimento de suas obrigações até que 
seja regularizado o pagamento, corroborando com o entendimento do art. 78, 
inciso XV Lei n° 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA: DO REAJUSTE DO VALOR . I – 
Os valores estipulados na cláusula sétima, serão reajustados conforme reajustes 
concedidos na Tabela Unificada do Sistema Único de Saúde, garantindo sempre 
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 26, da Lei 
8.080/90 e das normas gerais da Lei Federal de Licitações e Contratos 
Administrativos e suas alterações. Parágrafo único: Os reajustes independerão 
de termo aditivo, sendo, necessário o apostilamento do contrato, com a 
fundamentação no processo administrativo, das razões, origem e autorização do 
reajuste, bem como os respectivos cálculos, caso necessário.  CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: DA REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA . I - A execução do presente contrato será 
avaliada pelos servidores do Sistema Municipal de Auditoria, órgão competente 
do SUS em âmbito municipal, que será responsável pela fiscalização desse 
instrumento, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais 
observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste 
contrato, e de quaisquer outros dados necessários à regulação, controle, 
avaliação, fiscalização e auditoria dos serviços prestados. II – Sob critérios 
definidos pelo Sistema Municipal de Auditoria, poderá a qualquer tempo ser 
realizada auditoria junto a CONTRATADA. III – Qualquer alteração, ou 
modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da 
CONTRATADA, poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão 
das condições pactuadas. IV – A fiscalização exercida pelos servidores do 
Sistema Municipal de Auditoria sobre os serviços ora contratados, não eximirá a 
CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante a Gestão Municipal do 
SUS ou para com os pacientes e terceiros, decorrente de culpa ou dolo na 
execução do contrato. V – A CONTRATADA facilitará aos servidores do Sistema 
Municipal de Auditoria, o acompanhamento e a fiscalização permanente dos 
serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos 
servidores designados para tal fim. VII – A CONTRATADA deverá guardar os 
documentos que comprovem a realização do objeto contratado, pelo período 
mínimo de 05 (cinco) anos. VIII – Em qualquer hipótese é assegurado à 
CONTRATADA amplo direito de defesa, nos termos das normas gerais da Lei 
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Federal de Licitações e Contratos Administrativos e suas alterações e demais 
normas aplicáveis. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES. I – Este contrato de prestação de 
serviços refere-se tão somente às responsabilidades técnico-profissionais, não 
implicando e vínculo empregatício ou qualquer outra obrigação trabalhista 
estando definidos nos arts. 81 a 88, da Lei Federal n° 8.666/93. CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO. I - O presente contrato será publicado, 
na forma de extrato, no Diário Oficial do Municipio –DOM ou quadro de aviso 
desta Secretaria, de acordo com Art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/1933, com 
redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994 e conformidade com a Emenda à Lei 
Orgânica n° 017, de 17.11.04 para cumprimento das formalidades legais. 
CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. I – O 
encaminhamento e o atendimento do usuário deverão ser feitos de acordo com 
as regras e fluxos estabelecidos pelo gestor, por meio de referencia e contra-
referência, local, estadual e regional, respeitando os mecanismos vigentes das 
centrais de regulação, ressalvadas as situações de urgência e emergência. II – O 
atendimento será Humanizado, de acordo com a Política Nacional de 
Humanização- PNH do Ministério da Saúde. III – O estabelecimento de metas e 
indicadores quantitativos e de qualidade, descritos no POA, deverá ser pactuado 
para as atividades previstas nos eixos de gestão, assistência, avaliação, ensino e 
pesquisa, inclusive os compromissos específicos relativos às redes temáticas 
prioritárias do SUS.  IV- O hospital deve colocar á disposição do SUS 100% de 
sua capacidade instalada ambulatorial e hospitalar e de urgência e emergência 
contratada. V - A contratualização de um prestador de serviço poderá ser, a 
qualquer tempo, alterada, suspensa ou cancelada, se o contrato deixar de 
satisfazer os interesses da Administração Pública Municipal ou as normas do 
Sistema Único de Saúde. VI - O presente contrato está vinculado às condições 
previstas na Inexigibilidade licitação nº. 001/2017-FMS. VII - Aplica-se ao 
presente Contrato, nas partes omissas, a legislação pertinente em vigor. VIII - As 
partes elegem o Foro Comarca de Castanhal - PA, para dirimir quaisquer 
questões oriundas do presente contrato, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. Por estarem justas e contratadas, as partes, firmam o 
presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam seus 
efeitos, na presença de duas testemunhas. Castanhal-Pará, 02 de maio de 2017. 
Silvan Francisco Silva, Secretário Mun. de Saúde, Decreto n° 015/17, de 02/01/ 
2017. CONTRATANTE. Izabel Therezinha Bastos Alvarenga, CPF 158.383.582-
20, Presidente Diretora da COOPANEST-PA, CONTRATADA; TESTEMUNHAS: 
Nome:   CPF nº:   Nome:   CPF nº: 

 
PORTARIA Nº2.858/17, DE 26 DE OUTUBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL,  NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 65, 
PARÁGRAFOS 1º, 2º E 3º DA LEI MUNICIPAL Nº026/12, DE 
10 DE MAIO DE 2012, ALTERADOS PELA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 008/17 DE 02 DE JULHO DE 2014, 
RESOLVE: Art. 1º - Conceder,  80% (Oitenta por Cento) de 
gratificação de incentivo à qualificação de escolaridade, a 

servidora ANA MARIA CAVALCANTE FERREIRA, função Professor 
de Educação Básico I-Zona Urbana, conforme 
documentação comprobatória constante no requerimento da 
interessada arrolada ao Processo Nº2017/9/11418, Análise 
da Coordenadoria de Recursos Humanos e Parecer Jurídico 
Nº913/2017, datado de 23 de outubro de 2017, lotação 
Secretaria Municipal Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra 

em vigor,  com efeito retroativo 13 de setembro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, 
registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 
26 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 Nº2.860/17, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS  ATRIBUIÇÕES, Considerando, a Portaria  
nº2.548/17, de 31 de agosto de 2017, de Afastamento 
Preliminar à Aposentadoria Voluntária  da servidora 
Iracenira Silva Sousa; Resolve: Art. 1º - Revogar a Portaria 
nº 1.119/16, de 26 de abril de 2016, que concedeu abono de 
permanência a servidora IRACENIRA SILVA SOUSA, função 

Professor de Educação Básica I,  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, 
27 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 Nº2.862/17, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES; 
Considerando, o recebimento do ofício n°496/2017/GP/SEMED/PMC, constante 
do Processo n°12607/10/2017, datado de 27/10/2017; RESOLVE: Art. 1º - 
Distratar, o Contrato Temporário da servidora MARIA DO SOCORRO BARBOSA 

ROCHA, matrícula n°3991-8, cargo Servente, lotação Secretaria Municipal de 
Educação. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 31 de 
julho de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Publique-se, 
registre-se e cumpra-se. Palácio Maximino Porpino da Silva, 27 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 Nº2.863/17, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GUSTAVO ESPINHEIRO 
DO NASCIMENTO SÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RESOLVE: Art. 1º- 
Excluir da Folha de Pagamento em decorrência de óbito, Maria Lameira das 
Neves, Pensionista. 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 e cumpra-se. Gabinete do Secretário de 
Administração, 27 de outubro de 2017. Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá, 
Secretário de Administração 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

PORTARIA Nº 095/17, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL E GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sr. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO 

DOS SANTOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: Art. 1º - Nomear o senhor RODRIGO ALOYSIO SOUSA 

VINHOTE, como Fiscal da Ata de Registro de Preço nº 052/2017, 

vinculada ao Pregão Presencial-SRP nº 061/2017, cujo objeto consiste na 

contratação de empresa especializada no serviço de fornecimento de 

material esportivo.  Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - Registre-se e 

cumpra-se. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL E GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do 

ano de 2017. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, 

Secretário Municipal de Assistência Social, Portaria N° 1.684/17 de 

02/06/2017. REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, na mesma data. 

PORTARIA Nº 096/17, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL E GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sr. JOSÉ RAIMUNDO CARVALHO 

DOS SANTOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE:  Art. 1º - Nomear o senhor EDIMAR DE SOUSA MOTA, 

como Fiscal do Processo de Pregão Presencial SRP nº 072/2017, cujo 

objeto é o serviço de agenciamento de viagens para o fornecimento de 

passagens aéreas e rodoviárias nacionais, compreendendo os serviços de 

reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento, de forma a 

atender as necessidades das diversas secretarias, fundos municipais e 

Instituto de Previdência de Castanhal – PA. Art. 2º - Esta Portaria entra 

em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. Art. 3º - Registre-se e cumpra-se.  GABINETE DO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GESTOR 

DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, aos vinte e 

cinco dias do mês de outubro do ano de 2017. JOSÉ RAIMUNDO 

CARVALHO DOS SANTOS, Secretário Municipal de Assistência 

Social, Portaria N° 1.684/17 de 02/06/2017. REGISTRADA NA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, na mesma 

data. 


