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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

CONTRATO N.° 169/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE 
DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do 
Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota 
Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 
e do CPF n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de 
Castanhal-PA. A CONTRATADA é a Empresa TRANSPORTE BARRETO LTDA 
– ME , inscrita no CNPJ/MF n.º 11.535.011/0001-92, com sede estabelecida na 
Rua Magalhães Barata, nº 611, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal - 
Pará, representada pelo sua Sócia José Orlando Melo do Nascimento, brasileiro, 
casado, portadora do RG. n.º 4887640 e do CPF n.º 786.411.282-04, residente e 
domiciliado neste Município de Castanhal-PA.  CLÁUSULA SEGUNDA: DO 
OBJETO. O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 
103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da CONTRATADA, para 
transporte escolar para alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e 
Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para diversos itinerários 
no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1- O 
preço total dos serviços será de R$ 38.070,00 (Trinta e oito mil e setenta reais), 
sendo portanto, por conta da contratada todos os impostos, taxas, contribuições, 

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

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 

Executar os serviços fora 
do prazo estabelecido 

Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada sobre 
o valor do serviço não realizado, limitada a 20 (vinte) dias. 

Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá ser 
considerada inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do 
veículo, quando notificado 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal 
pelo período de 01 (um) ano. 

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

Deixar de entregar 
documentação exigida 

neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal 
pelo período de 01 (ano) ano. 

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

estimado para o item. 

Apresentar documentação 
falsa 

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

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

Comunicar ao Ministério Público 

Deixar de executar 
qualquer obrigação 

pactuada ou prevista em 
lei e no edital do presente 
instrumento, em que não 

se comine outra 
penalidade 

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

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

total ou parcial do objeto. 
 

Inexecução total do objeto 

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

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

Inexecução parcial do 
objeto 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de Castanhal 
pelo período de 01 (ano) ano. 

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

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo 
apenas notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) 
dias. CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÕES FINAIS: É competente para dirimir 
qualquer controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal- Estado 
do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. As partes acima 
qualificadas assinam o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias 
de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para 

que se possa produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 07 de Agosto 
de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota 
Filho, Contratante. TRANSPORTE BARRETO LTDA – ME, José Orlando Melo do 
Nascimento, Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:       CPF:  Nome:   CPF: 

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

TRANSPORTE BARRETO LTDA – ME 
José Orlando Melo do Nascimento 

CONTRATADA 

CONTRATO N.º 170/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE 
DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do 
Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota 
Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 
– 2ª via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste 
Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa M E E CRISTO REI 
TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF n.º 22.953.097/0001-90, com sede 
estabelecida na Rua Principal, SN, Comunidade Cristo Rei, São Miguel do 
Guamá – PA, representada pelo Sr. Edmilson da Silva Pereira, brasileiro, casado, 
empresário, portadora do RG. n.º 3683048 e do CPF n.º 690.510.972-04, 
residente e domiciliado no Município de São Miguel do Guamá – PA. CLÁUSULA 
SEGUNDA: DO OBJETO. O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa 
de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da 
CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da 
Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha 
em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: 1- O preço total estimado será de R$ 79.130,00 (Setenta e nove 
mil, cento e trinta reais), sendo, portanto, por conta da contratada todos os 
impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a 
prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o 
seu recolhimento e absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente 
percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 
- O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços 
efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário do Km), em duas 
vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do mês 
subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando o 
disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese 
de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para 
efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva 
nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante 
o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá 
conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de 
licitação e o n. º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à contratada para as devidas correções.  7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA 
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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 
extensão das partes laterais e traseira do veículo, em conformidade com o artigo 
136 da Lei 9.503/97 (Código de Transito Brasileiro), com o dístico ESCOLAR em 
preto. CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: A 
CONTRATANTE obriga-se: 1-Exercer a fiscalização permanentemente, ao 
indicar representante como demonstrado no art.67 da Lei 8.666/93(Lei Geral das 
Licitações). 2-Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre 

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

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 

Executar os serviços fora do 
prazo estabelecido 

Multa de 01% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do serviço não realizado, limitada a 20 

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

ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do veículo, 
quando notificado 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 (um) ano. 

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

Deixar de entregar documentação 
exigida neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 (ano) ano. 

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

estimado para o item. 

Apresentar documentação falsa 

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

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

Comunicar ao Ministério Público 

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

comine outra penalidade 

Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do instrumento contratual ou 

equivalente /nota de empenho, limitada a 20 (vinte) dias. 
Após o vigésimo dia e a critério da Administração, poderá 

ser considerada inexecução total ou parcial do objeto. 
 

Inexecução total do objeto 

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

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

Inexecução parcial do objeto 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 (ano) ano. 

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

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

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

M E E CRISTO REI TRANSPORTE LTDA 
Edmilson da Silva Pereira 

CONTRATADA 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

CONTRATO N.° 171/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE 
DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do 
Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota 
Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Carteira de Identidade nº 3217611 
– 2ª via – PC/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado neste 
Município de Castanhal/PA. A CONTRATADA é a Empresa LOEDSON 
NASCIMENTO DE SOUSA - ME, inscrita no CNPJ/MF n.º 14.066.118/0001-27, 
com sede estabelecida na estrada do Santa Rita, Vila Tucumandeua s/n, KM 04 
Lote 03 interior, São Miguel do Guamá, Pará, representada neste ato pelo seu 
Administrador, Sr. Loedson Nascimento de Sousa, brasileiro, casado, 
empresário, portadora do RG. n.º 4419315/SSP-PA e do CPF n.º 700.428.612-
68, residente e domiciliado neste Município de Castanhal.  CLÁUSULA 
SEGUNDA: DO OBJETO. O objeto do presente contrato vincula-se a Dispensa 
de Licitação n.° 103/2017/PMC para a prestação de serviço por parte da 
CONTRATADA, para transporte escolar para alunos em zoneamento rural da 
Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município de Castanhal/Pará para 
diversos itinerários no período de 07/08/2017 a 31/12/2017, conforme planilha 
em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: 1- O preço total dos serviços será de R$ 34.320,00 (Trinta e 
quatro mil, trezentos e vinte reais), sendo portanto, por conta da contratada todos 
os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos incidentes sobre a 
prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o 
seu recolhimento e absorção. 1.1 – Os serviços prestados pelas empresas 
ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem efetivamente 
percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem não realizada. 2 
- O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura relativa aos serviços 
efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário do Km), em duas 
vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da empresa 
contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do mês 
subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo setor 
competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando o 
disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese 
de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para 
efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva 
nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante 
o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá 
conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de 
licitação e o n.º do contrato. 6 - As notas fiscais que apresentarem incorreções 
serão devolvidas à contratada para as devidas correções. 7 - Os preços 
contratados incluem todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros 
custos incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. CLÁUSULA 
QUARTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos necessários e 
suficientes a garantia do pagamento, correrão à conta do elemento de despesas:  
Exercício Financeiro: 2017; 0612 – Fundo de Valorização do Magistério – 
FUNDEB; 12.361.0015.2.029 – Manutenção do Transporte Escolar – FUNDEB; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 0606 – Secretaria 
Municipal de Educação; 12.361.0015.2.018 – Manutenção das Atividades do 
Transporte Escolar; 3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  A 
CONTRATADA obriga-se: 1-No ato da assinatura do contrato, a contratada fica 
obrigada a apresentar a cópia do documento comprobatório de inspeção 
expedido pela Secretaria Municipal de Trânsito – SEMUTRAN como condição 
necessária para assinatura do mesmo. 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. LOEDSON NASCIMENTO FR SOUSA  - ME, Contratada. 
TESTEMUNHAS: Nome:    CPF:   Nome:    CPF: 

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

LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA - ME 
Contratada 

CONTRATO N.° 172/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE 
DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: A CONTRATANTE é a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do 
Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste município de Castanhal – Pará, 

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

OCORRÊNCIA PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 

Executar os serviços fora 
do prazo estabelecido 

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

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

inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do 
veículo, quando 

notificado 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 (um) ano. 

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

Deixar de entregar 
documentação exigida 

neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 (ano) ano. 

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

total estimado para o item. 

Apresentar 
documentação falsa 

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

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

empenho. 
Comunicar ao Ministério Público 

Deixar de executar 
qualquer obrigação 

pactuada ou prevista em 
lei e no edital do presente 
instrumento, em que não 

se comine outra 
penalidade 

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

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

total ou parcial do objeto. 
 

Inexecução total do 
objeto 

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

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

empenho. 

Inexecução parcial do 
objeto 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 (ano) ano. 

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

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

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

SIDNEY E SILVIO M M LTDA - ME 
Sidney Morais de Moraes 

CONTRATADA 
 

CONTRATO N.º 173/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADA,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE 
DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS PARTES: 
A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da Carteira de Identidade nº 3217611 – 2ª via – PC/PA e do CPF n.º 
057.959.822-53, residente e domiciliado neste Município de Castanhal/PA. A 
CONTRATADA é a Empresa FELIX E MALCHER EMPREENDIMENTOS LTDA – 
EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 26.281.735/0001-24, com sede estabelecida na 
Avenida Barão do Rio Branco, 556, Betânia, Castanhal - PA, representada pelo 
Sr. Miqueias Felix Malcher, brasileiro, casado, empresário, portadora do CNH. n.º 
04083289579 e do CPF n.º 657.414.122-20, residente e domiciliado neste 
Município de Castanhal. CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO. O objeto do 
presente contrato vincula-se a Dispensa de Licitação n.° 103/2017/PMC para a 
prestação de serviço por parte da CONTRATADA, para transporte escolar para 
alunos em zoneamento rural da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste 
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Município de Castanhal/Pará para diversos itinerários no período de 07/08/2017 
a 31/12/2017, conforme planilha em anexo. CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 
E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1- O preço total estimado será de R$ 
365.000,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil reais.), sendo, portanto, por conta 
da contratada todos os impostos, taxas, contribuições, encargos e outros custos 
incidentes sobre a prestação de serviço, sendo de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA o seu recolhimento e absorção. 1.1-Os serviços prestados pelas 
empresas ganhadoras do certame serão pagos através da quilometragem 
efetivamente percorrida, ficando automaticamente suprimida a quilometragem 
não realizada. 2 - O pagamento será efetuado mediante Nota Fiscal/Fatura 
relativa aos serviços efetivamente realizados (distância percorrida X valor unitário 
do Km), em duas vias, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente 
da empresa contratada, em até 30 (trinta) dias contados a partir do 1º dia útil do 
mês subsequente a prestação dos serviços devidamente aceita e atestada pelo 
setor competente, no prazo e condições estabelecidas no Contrato, observando 
o disposto na Lei nº. 4.320 de 1964, para aceitação e liquidação. 3 - Na hipótese 
de atraso na data prevista para o pagamento, o valor devido será atualizado 
monetariamente, acrescido de juros moratórios de 0,1% (zero vírgula um por 
cento) ao mês, apurados desde a data prevista para tanto, até a data de sua 
efetivação, calculados “pro rata die”, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 4 - Para 
efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva 
nota fiscal eletrônica/fatura, acompanhada de prova da situação regular perante 
o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e perante o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço – FGTS. 5 - A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá 
conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº desta dispensa de 
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 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. 
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Inexecução total do 
objeto 

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

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

empenho. 

Inexecução parcial do 
objeto 

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

correspondente a parte não executada. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELIX E MALCHER EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP 
Miqueias Felix Malcher 

CONTRATADA 

CONTRATO N.° 174/2017 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS EM ZONEAMENTO RURAL 
DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO 
DE CASTANHAL/PARÁ ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E  CONTRATADA,  

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

OCORRÊNCIA  PENALIDADES QUE PODERÃO SER APLICADAS 

Executar os serviços fora 
do prazo estabelecido 

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

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

inexecução total ou parcial do objeto. 

Não efetuar a troca do 
veículo, quando 
notificado 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 (um) ano. 

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

Deixar de entregar 
documentação exigida 
neste edital 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 (ano) ano. 

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

total estimado para o item. 

Apresentar 
documentação falsa  

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

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

empenho. 
Comunicar ao Ministério Público 

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

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

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

total ou parcial do objeto. 
 

Inexecução total do 
objeto  

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

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

empenho. 

Inexecução parcial do 
objeto 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 01 (ano) ano. 

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

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

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

TRANSPORTE SÃO JOSE LTDA - ME 
Maria Rosineide da Cruz Pinho 

Contratada 
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
ANEXO I 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA. 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 06/2017. PROCESSO Nº474. 
COOPERANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE CASTANHAL. 
COOPERADA: OLIVEIRA E CARDOSO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
DNA. OBJETO: CONTRATO DE ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-
SERVIÇO. UNIDADE(S): HOSPITAL, UPA, CASM, CEADIC, CAPS, 
NASF, CEAPA E POSTOS E UNIDADES. PERÍODO: de 6 MESES. 
Aos 17 dias do mês de Outubro de 2017, na qualidade de cooperantes, de um 
lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, com sede na 
Travessa Cônego Leitão, nº 1943, Centro, CEP: 68.743-020 e CNPJ Nº 
07.918.201/0001-11, neste ato representada por seu representante legal o Sr. 
Silvan Francisco da Silva, doravante denominada COOPERANTE, e, de outro 
lado, o OLIVEIRA E CARDOSO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DNA, Instituição 
de Ensino de natureza privada, com sede na cidade de Castanhal, na Travessa 
Quintino Bocaiuva nº 1636, bairro Estrela, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.475.381/0001-60, neste ato representado por Virginia da Silva Oliveira, RG 
3939052, CPF 786.354.462-91, resolvem celebrar o presente Termo de 
Cooperação Técnica Didática e Científica, a ser regida de acordo com as 
Cláusulas e condições a seguir: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O 
presente instrumento versa sobre o desenvolvimento de Programa de Estágio 
Obrigatório visando à integração ensino-serviço, que envolve, 
predominantemente, o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação das 
atividades no Programa de Estágio proposto, de modo a garantir o melhor nível 
de atendimento da população. O termo ora celebrado tem por finalidade 
regulamentar a conjugação de esforços, recursos humanos e apoio mútuo entre 
os cooperantes, na utilização de instalações, materiais, equipamentos e outros 
recursos de apoio técnico-logístico, com vistas à cooperação técnica, didática e 
científica. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS: A finalidade e os objetivos 
previstos no presente Termo de Cooperação serão alcançados através do 
desenvolvimento das seguintes atividades, em conjunto pelas cooperantes: I - 
atividades de ensino em programação conjunta na Unidade de prestação de 
serviço; II - desenvolvimento de modelos e métodos assistenciais, educacionais e 
de pesquisa, com vistas à melhoria do atendimento da população; III - avaliação 
dos resultados. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
COOPERANTE: I Assegurar o estágio de acordo com a programação elaborada 
em conjunto com a Instituição; II Fomentar a educação em serviço; III 
Proporcionar facilidades para o desenvolvimento de pesquisas operacionais por 
meio da integração ensino-serviço; IV Fornecer informações aos estagiários, 
relativas às políticas de saúde, e estrutura e funcionamento da Secretaria 
Municipal da Saúde. V Em caso de acidente no local de estágio, a concedente 
dará assistência imediata ao estagiário (primeiro atendimento), devendo a 
Instituição de Ensino a adoção de todas as providências necessárias ao pleno 
atendimento ao estagiário, segundo instruções contidas no certificado de seguro 
e normas técnicas vigentes. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA 
COOPERADA: I Planejar os estágios e atividades de integração e serviço em 
conjunto com a Unidade da Secretaria Municipal da Saúde; II Supervisionar o 
estágio através de docentes devidamente treinados e integrados no Programa de 
Integração Ensino-Serviço. III É necessário ressaltar que os docentes que tem 
vínculo empregatício com a cooperante não podem conflitar o horário de serviço, 
entre a Cooperante e a Cooperada. III Colaborar com a implantação de projetos 
de interesse na área de saúde; IV Fornecer todo Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) a ser utilizado pelos alunos, de acordo com legislação vigente, 
que serão necessários para as atividades dos estagiários; V Elaborar e 
providenciar as assinaturas das partes, Cooperante, Cooperada e aluno, do 
Termo de Compromisso, nos termos da Lei nº 11.788/08, que deverá seguir 
obrigatoriamente o modelo previsto no Anexo III; VI Cumprir rigorosamente a 
legislação que regulamenta a realização de estágios, incluído o pagamento de 
seguro de vida e acidentes pessoais dos estagiários, sendo a responsável pelas 
atividades do estagiário, em todos os aspectos. VII Cumprir a contrapartida 
pactuada no presente TCTDC. VIII Providenciar Carta de Doação dos materiais 
permanentes acertados como contrapartida, acompanhadas das notas fiscais. IX 
Apresentar até 15 dias antes do início do estágio o Termo de Compromisso 
devidamente assinado pelas partes e seus representantes legais, a relação 
nominal dos estagiários e o número da apólice de seguros. X Adotar todas as 
providências necessárias ao pleno atendimento aos estagiários, segundo as 

instruções da seguradora contidas no certificado de seguro e normas técnicas 
vigentes, em caso de acidente, cabendo à concedente somente a assistência 
imediata (primeiro atendimento) no caso de acidente no local de estágio. 
CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRAPARTIDA: Obrigam-se as partes a pactuar a 
contrapartida para o exercício do ano de 2017, conforme abaixo descrito: - 
Capacitações gratuitas para os profissionais de Enfermagem do município. - Meia 
bolsa nos cursos técnicos para funcionários e seus dependentes. - Fornecimento 
de EPI’s (toca, luva e capote), seguro de vida para os estagiários de nossa 
instituição. CLÁUSULA SEXTA – DOS VÍNCULOS: Os Estágios Obrigatórios da 
Secretaria Municipal da Saúde não caracterizam vinculação empregatícia. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA: Este Termo de Cooperação Técnica 
Didática e Científica terá prazo de vigência de 02 (dois) anos, com início no 
primeiro dia útil do exercício correspondente ao ano para o qual os estágios 
foram solicitados, sendo exigível a entrega das solicitações por semestre, 
atualização de documentos e cumprimento da contrapartida, podendo ser 
denunciado por quaisquer das partes cooperantes com comunicação prévia de 
60 (sessenta) dias. CLAUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
I - O início das atividades no campo de atuação dos estágios concedidos fica 
condicionado ao atendimento das disposições da lei 11.788/2008, em especial a 
apresentação dos Termos de Compromisso de Estágio e a publicação do Extrato 
do Termo de Cooperação Técnica, Didática e Científica no Diário Oficial da 
Cidade. II - A inobservância das obrigações pelas partes poderá ensejar 
advertência, suspensão ou rescisão do Ajuste, garantido o contraditório e a 
devida comunicação à Gerencia de Estágios da Coordenação de Gestão de 
Pessoas, da SMS Gabinete. III – Conforme a necessidade e disponibilidade 
existente de vagas nas unidades de saúde, fica determinado que a quantidade 
será distribuída mediante analise da Coordenadoria de Gestão com Pessoas. Por 
estarem concordes, assinam o presente Termo em quatro vias de igual teor 
sendo uma da Instituição de Ensino, uma para arquivamento nas unidades que 
administrem áreas de estágio, uma para Gerência de Estágios e uma via juntada 
ao processo para publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município. 
COOPERANTE: Silvan Francisco da Silva, Secretário Municipal de Saúde de 
Castanhal , Decreto nº 015/14, de 02 de janeiro de 2017. COOPERADA: Virgínia 
da Silva Oliveira, CPF: 786.354.462-91. TESTEMUNHAS: Simone Sampaio 
Lameira Morbach , Coordenadora de Gestão com Pessoas, Portaria nº 297/17, 
de 02 de janeiro de 2017. Zuíla Jaqueline Costa Lima, AB/PA:16.313, Assessora 
Jurídica/Prefeitura de Castanhal 

ANEXO II 
TERMO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA Nº 06/2017. PROCESSO Nº 474. 
COOPERANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COOPERADA: 
OLIVEIRA E CARDOSO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DNA. OBJETO: 
CONTRATO DE ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO. 
UNIDADE(S): HOSPITAL, UPA, CASM, CAPS, CEADIC E POSTOS E 
UNIDADE. PERÍODO: de 6 MESES 
Aos 17 dias do mês de Outubro de 2017, na qualidade de cooperantes, de um 
lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, com sede na 
Travessa Cônego Leitão, nº 1943, Centro, CEP: 68.743-020 e CNPJ Nº 
07.918.201/0001-11, neste ato representada por seu representante legal o Sr. 
Silvan Francisco da Silva, doravante denominada COOPERANTE, e, de outro 
lado, o OLIVEIRA E CARDOSO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DNA, Instituição 
de Ensino de natureza privada, com sede na cidade de Castanhal, na Travessa 
Quintino Bocaiuva nº 1636, bairro Estrela, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.475.381/0001-60, neste ato representado por Virginia da Silva Oliveira, RG 
3939052, CPF 786.354.462-91, resolvem celebrar o presente Termo de 
Cooperação Técnica Didática e Científica, a ser regida de acordo com as 
Cláusulas e condições a seguir: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O 
presente instrumento versa sobre o desenvolvimento de Programa de Estágio 
Obrigatório visando à integração ensino-serviço, que envolve, 
predominantemente, o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação das 
atividades no Programa de Estágio proposto, de modo a garantir o melhor nível 
de atendimento da população. O termo ora celebrado tem por finalidade 
regulamentar a conjugação de esforços, recursos humanos e apoio mútuo entre 
os cooperantes, na utilização de instalações, materiais, equipamentos e outros 
recursos de apoio técnico-logístico, com vistas à cooperação técnica, didática e 
científica. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS: A finalidade e os objetivos 
previstos no presente Termo de Cooperação serão alcançados através do 
desenvolvimento das seguintes atividades, em conjunto pelas cooperantes: I - 
atividades de ensino em programação conjunta na Unidade de prestação de 
serviço; II - desenvolvimento de modelos e métodos assistenciais, educacionais e 
de pesquisa, com vistas à melhoria do atendimento da população; III - avaliação 
dos resultados. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA 
COOPERADA: I - Elaborar o Plano de Estágio detalhado, que especificará o 
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objetivo do estágio, as áreas técnicas de interesse, a quem será destinado, o 
número de estagiários envolvidos no Programa, o período de realização, a carga 
horária mínima, o coordenador/supervisor do estágio da Instituição solicitante, o 
seguro de vida e de acidentes pessoais em nome dos estagiários; II - 
Supervisionar o estágio através de docentes devidamente treinados, visando a 
Integração Ensino Serviço; III - É necessário ressaltar que os docentes que tem 
vínculo empregatício com a cooperante não podem conflitar o horário de serviço, 
entre a Cooperante e a Cooperada. IV - Colaborar para a implantação de 
programas de saúde;  V - Apresentar a relação dos estagiários às Unidades de 
Saúde destinatárias 10 dias antes do início do Estágio;  VI - Elaborar e 
providenciar as assinaturas das partes, Cooperante, Cooperada e aluno, do 
Termo de Compromisso, nos termos da Lei nº 11.788/08, que deverá seguir 
obrigatoriamente o modelo previsto no Anexo VII;  VII - Compatibilizar o horário 
de estágio com o horário escolar e o de funcionamento das Unidades da 
Secretaria Municipal da Saúde; VIII - Providenciar a identificação do estagiário 
por meio de crachá;  IX - Exigir que os alunos estejam adequadamente 
uniformizados; X - Indicar um professor/supervisor para cada estágio a ser 
realizado, em número compatível com o grupo de alunos, que deverá, 
diuturnamente, acompanhar as atividades e procedimentos realizados (ANEXO 
IV); XI - Zelar pela observância dos alunos quanto às Normas Internas da 
Unidade concedente relativas à disciplina, segurança do trabalho e 
biossegurança; XII - Orientar que os alunos tenham sua conduta pautada nos 
termos do que dispõe o Código de Ética profissional;  XIII – Fornecer todos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a ser utilizado pelos alunos, de 
acordo com legislação vigente, que serão necessários para as atividades dos 
estagiários;  XIII- Em caso de acidente no local de estágio, a concedente dará 
assistência imediata ao estagiário (primeiros socorros), desde que o fato ocorra 
em Unidade de Saúde, cabendo a Instituição de Ensino a adoção de todas as 
providências necessárias ao pleno atendimento ao estagiário, segundo 
instruções contidas no certificado de seguro e normas técnicas vigentes.  
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA COOPERANTE: I - Cumprir a 
programação das ações de saúde desenvolvidas, segundo normas técnicas e 
diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde, sempre amparadas nos princípios 
do SUS;  II - Assegurar o estágio de acordo com a programação elaborada em 
conjunto com a Instituição; III - Fomentar a educação em serviço; IV - 
Proporcionar facilidades para o desenvolvimento de pesquisas operacionais; V - 
Fornecer informações aos estagiários, relativas às políticas de saúde, a estrutura 
e funcionamento da Secretaria Municipal da Saúde. VI - Estabelecer o plano de 
Trabalho em conjunto com a Cooperada, de acordo com as diretrizes do SUS e 
as políticas, normas e orientações da Secretaria Municipal da Saúde.  
CLÁUSULA QUINTA – DO PLANO DE TRABALHO: Obrigam-se as partes a 
pactuar o Plano de Trabalho para o exercício do ano de 2017, conforme abaixo 
descrito:  

CAMPO DE PRÁTICA OBJETIVOS 

Setores hospitalares: 
Clínica médica, 
Clinica cirúrgica, 

Central cirúrgica e central de 
material esterilizado, 

Maternidade, 
Clínica obstétrica e sala de 

parto, 
Pediatria, 

 

Conhecer os diversos setores hospitalares; 
Conhecer as atividades específicas de cada setor 

que são desempenhadas pela equipe de 
enfermagem; 

Treinar as técnicas de enfermagem; 
Reconhecer as principais patologias e 

intercorrências que os clientes possam apresentar; 
Treinar os  registros de enfermagem 

Realizar os cuidados de urgência e emergência de 
enfermagem. 

 
 

Unidade de pronto 
atendimento - UPA 

Conhecer a instituição e a equipe de saúde 
Reconhecer as principais patologias e 

intercorrência que os pacientes possam apresentar 
Treinar as técnicas básicas em enfermagem e os 

registros de enfermagem 
Auxiliar nos atendimentos de urgência e 

emergência 

 
Unidade básica de saúde 

Reconhecer os princípios da saúde coletiva e do 
programa de saúde da família 

Garantir a qualidade do registro das atividades no 
sistema de informação na atenção básica 

Realizar cuidados de enfermagem de atendimento 
domiciliar 

 
 

Casa de parto 

Conhecer a instituição e a equipe de saúde 
Conhecer as principais necessidades das 

gestantes de baixo risco em trabalho de parto 
natural 

Realizar o acompanhamento de enfermagem  

humanizado no parto natural 
Auxiliar nos atendimentos de urgência e 

emergência 

CLÁUSULA SEXTA – DO MONITORAMENTO: O monitoramento das atividades 
será determinado pela Coordenadoria de Recursos Humanos e terá as seguintes 
atribuições: I – Avaliar os estágios em relação aos seus objetivos, o desempenho 
e a estrutura de apoio de maneira sistemática, por meio de reuniões ordinárias; II 
– Avaliar o relatório anual das atividades de cooperação e encaminhá-lo à 
Gerência de Estágios da Secretaria Municipal da Saúde. CLÁUSULA SÉTIMA – 
DOS VÍNCULOS: Os Estágios Obrigatórios da Secretaria Municipal da Saúde 
não caracterizam vinculação empregatícia. CLÁUSULA OITAVA – DA 
VIGÊNCIA: Este Termo de Cooperação Acadêmica terá prazo de vigência de 05 
(cinco) anos, com início no primeiro dia útil do exercício correspondente ao ano 
para o qual os estágios foram solicitados, sendo exigível a entrega anual das 
solicitações por semestre, atualização de documentos e cumprimento da 
contrapartida, podendo ser denunciado por quaisquer das partes cooperantes 
com comunicação prévia de 60 (sessenta) dias.  CLAUSULA NONA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS: I - O início das atividades no campo de atuação dos 
estágios concedidos fica condicionada ao atendimento das disposições da lei 
11.788/08, em especial a apresentação dos Termos de Compromisso de Estágio 
e a publicação do Extrato do Termo de Cooperação Técnica, Didática e Científica 
no Diário Oficial do Município. II - A inobservância das obrigações pelas partes 
poderá ensejar advertência, suspensão ou rescisão do Ajuste, garantido o 
contraditório e a devida comunicação à Coordenação de Gestão de Recursos 
Humanos, da SMS Gabinete.  Por estarem concordes, assinam o presente 
Termo em quatro vias de igual teor sendo uma da Instituição de Ensino, uma 
para arquivamento nas unidades que administrem áreas de estágio, uma para 
Coordenadoria de Recursos Humanos e uma via juntada ao processo para 
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município. COOPERANTE: Silvan 
Francisco da Silva,  Secretário Municipal de Saúde de Castanhal,  Decreto nº 
015/14, de 02 de janeiro de 2017. COOPERADA: Virgínia da Silva Oliveira, CPF: 
786.354.462-91. TESTEMUNHAS: Simone Sampaio Lameira Morbach, 
Coordenadora de Gestão com Pessoas, Portaria nº 297/17, de 02 de janeiro de 
2017. Zuíla Jaqueline Costa Lima, OAB/PA:16.313, Assessora Jurídica/Prefeitura 
de Castanhal. 

ANEXO IV – 
PROPOSTA DE CONCESSÃO DE ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: OLIVEIRA E CARDOSO EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DNA. 
UNIDADE DE INTERESSE: ___________________________________ 
ÁREA DE ATUAÇÃO:(   ) ENFERMAGEM  (   )TÉC.ENFERMAGEM 
(   ) ASSISTÊNCIA SOCIAL  (   ) OUTROS ___________ 
 

Setor ou 
Outras 
Unidades 
(Um 
Grupo 
por linha) 

Disc
iplin
a 

Data Horári
o de 

Estági
o 

Nº de 
Alunos 

por 
Grupo 

Carga 
Horári

a 
Individ

ual 

Carga 
Horári
a Total 

Nível 

Supe
rvisor 

Nº 
Cons
elho 

Iníci
o 

Fim  A  T  G  P  

              

              

              

              

              

              

              

              

TOTAL           
 

Legenda:  A - Auxiliar de Enfermagem | T - Técnico de Enfermagem |  
G - Graduação | P - Pós Graduação  

 

Coordenador do Estágio Nome: __________________Fone:_____  E-mail: ____________ 

ANEXO V 
DAS PACTUAÇÃO POR CONTRAPARTIDA 

1-Para fins de pactuação como contrapartida são entendidos como “Materiais 
permanentes” aqueles que, em razão de seu uso corrente, não perdemos a sua 
identidade física, e e/ou tenham uma durabilidade superior a dois anos, que 
deverão, preferencialmente, ser alocados nas Unidades de Saúde onde serão 
realizadas as atividades de estágio e serem fornecidos segundo especificações 
estabelecidas pela Secretaria Municipal da Saúde. 2-As contrapartidas 
pactuadas deverão ser discriminadas no TCTDC conforme segue: a) Cursos, 
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capacitações, assessorias, consultorias – quantidade de participantes a serem 
capacitados, carga horárias total, cronograma de realização, conteúdo 
programático, local de realização, matérias didáticos, de acordo com o Plano 
Municipal Educação permanente em Saúde; b)Cessão de salas e auditórios – 
quantidade, capacidade das salas, período previsto de utilização e finalidade de 
concessão; c)Doação de matérias permanentes – tipo, quantidade, modelo, 
marca dos matérias e finalidade da doação; 

ANEXO VII 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

PROCESSO Nº:______________ 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: OLIVEIRA E CARDOSO EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DNA; CNPJ Nº 23.475.381/0001-60 
NOME ALUNO: ____________________________________________________ 
CPF Nº: __________________________________________________________ 
UNIDADE: ________________________________________________________ 
PERÍODO: _______________________________________________________ 
Nos termos da Lei Federal n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008 e do Termo de 
Cooperação Técnica, Didática e Científica / Cooperação Acadêmica nº ___ - 
SMS, aos ____ dias do mês de _____________ de 20___, de um lado, (SMS/ 
Órgão concedente/ Unidade XXXX) ____________, com sede na rua 
____________,Nº ___– CEP: ________e CNPJ_________ nº 
________________, neste ato representado pelo Ilustríssimo Senhor 
________________________; a ______________________________ 
(instituição), inscrita no CNPJ sob o nº _________________,com sede na cidade 
de _____________ à _____________(endereço), neste ato representada por 
________________, RG nº___________ e o aluno, 
__________________________, RG nº _______________, residente no 
endereço ______________________________, Bairro _____, CEP______, 
telefone _____ Res./Cel. _______, doravante denominados 
COMPROMISSÁRIOS, resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso de 
Estágio de complementação educacional, não remunerado, sem vínculo 
empregatício, a ser regido de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO: O presente instrumento está diretamente 
vinculado ao Termo de Cooperação Técnica, Didática e Científica 
(TCTDC)/Termo de Cooperação Acadêmica(TCA) nº ____/___, celebrado entre 
(SMS/órgão concedente/Unidade XXXXX) e a Instituição de 
Ensino________________. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: O estágio 
terá a duração de _______ dias/ meses, com início em ____/____/______ e 
término em ___/____/______, podendo ser, eventualmente prorrogado ou 
modificado por documento complementar ou ser interrompido, suspenso ou 
cancelado por iniciativa de uma das partes, mediante aviso escrito apresentado 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. Fica estipulado em comum 
acordo entre as partes, o seguinte período de estágio: Início: ___/___/___ 
Término: ___/___/___ Horário: ____ às ____. A Instituição de ensino 
compromissária se responsabilizará pela cobertura de seguro de vida e de 
acidentes pessoais em favor do estagiário compromissário, proporcionado pela 
Apólice nº ___________________, da Seguradora __________, cuja cópia será 
anexada ao presente Termo. CLÁUSULA TERCEIRA – DO MONITORAMENTO: 
A SMS (órgão concedente) – Unidade ________________ designa como 
Supervisor da área do Estágio nesta Unidade o Sr.(a) 
_____________________________________________ e a Instituição de Ensino 
designa como Supervisor do Estágio o Sr.(a) 
___________________________________________________ competindo-lhes 
elaborar e/ou supervisionar o cronograma de acordo com a programação da 
Unidade (campo de estágio) e as normas da Instituição de ensino. CLÁUSULA 
QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO: São obrigações do 
ESTAGIÁRIO: I – Cumprir a programação estabelecida; II - Observar as normas 
e regulamentos internos da Unidade campo de estágio; III - Obedecer as Normas 
de Biossegurança estabelecidas, apresentando-se no local de estágio 
adequadamente uniformizado e portando crachá de identificação da Instituição 
de Ensino; IV - Informar de imediato e por escrito à Unidade, qualquer fato que 
interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula junto à Instituição de Ensino; V - 
Apresentar, ao término do estágio, relatório das atividades exercidas. CLÁUSULA 
QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: I - Exigir do 
estagiário a apresentação periódica de relatório de atividades, no prazo não 
superior a 06 (seis) meses; II - Elaborar normas complementares e instrumentos 
de avaliação dos estágios; III - Comunicar a parte concedente, o início do período 
letivo, as datas de realização de avaliação escolar; IV - Apresentar a Avaliação 
de Estágios Obrigatórios (anexo VIII); V- Zelar pelo cumprimento deste Termo. 
 
 
 

ANEXO VIII 
AVALIAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (I.E.) 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 
 

CURSO: NOME SUPERVISOR: 
 

CAMPO DE ESTÁGIO: 
 

SETOR DE ESTÁGIO PERÍODO AVALIADO: 
 

1. Avaliação do campo de estágio pelos Alunos 
 

ITEM OTIMO(4) BOM(3) REGULAR(2) FRACO(1) TOTAL 

1.1 – O campo de estágio 
oferece espaço físico e 

equipamentos 
necessários ao 

desenvolvimento da 
aprendizagem. 

     

1.2 – O campo de estágio 
proporciona ao estagiário 

novas experiências e 
novos métodos de 
trabalho para o seu 

aperfeiçoamento técnico 
profissional. 

     

1.3 – O estagiário 
recebeu orientações de 

um profissional da 
instituição cuja formação 
esteja relacionada à área 
do curso que ele realiza. 

     

1.4 – O campo de estágio 
permitiu experiência 

prática de trabalho, com 
envolvimento do 

estagiário em situações 
relacionadas ao dia-a-dia 

da instituição. 

     

1.5 – O campo de estágio 
permitiu ampliar o 
relacionamento do 

estagiário com outras 
pessoas, fazendo-o 

perceber a importância 
do trabalho em equipe. 

     

1.6 O campo de estágio 
permitiu ao estagiário 

ampliar conhecimento e 
aprendizagem quanto à 

organização e 
funcionamento da 

instituição. 

     

1.7 – O campo de estágio 
permitiu conhecer a 
filosofia, diretrizes e 

organização do SUS, 
transmitindo experiências 

úteis para o exercício 
profissional futuro. 

     

1.8 – O campo de estágio 
proporcionou ao 

estagiário a reafirmação 
da escolha profissional 

feita. 

     

1.9 – O campo de estágio 
favoreceu aplicação dos 

conhecimentos 
acadêmicos. 

     

 

2. Avaliação do campo de estágio pelo Supervisor da IE: 

 

2.1 – O campo de estágio 
favoreceu a integração 

da IE às atividades 
desenvolvidas na 
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Unidade de Saúde, 

2.2 – O campo de estágio 
oferece espaço físico  e 

equipamentos 
necessários ao 

desenvolvimento da 
aprendizagem. 

     

2.3 –  O campo de 
estágio favoreceu 

aplicação  dos 
conhecimentos 
acadêmicos. 

     

2.4 –  O campo de 
estágio permitiu conhecer 

a filosofia, diretrizes e 
organização do SUS. 

     

2.5 – O Supervisor da IE  
recebeu orientações 

sobre normas e rotinas 
pela gerência da 

instituição ou pelo 
responsável pelo estágio 
na Unidade de Saúde. 

     

TOTAL      
 

ASSINATURA DO SUPERVISOR DATA 

ANEXO IX 
AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (I.E.) PELO CAMPO DE ESTÁGIO 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

 

CURSO: NOME SUPERVISOR: 
 

CAMPO DE ESTÁGIO: 
 

SETOR DE ESTÁGIO PERÍODO AVALIADO: 
 

ITEM OTIMO(4) BOM(3) REGULAR(2) FRACO(1) TOTAL 

1.1 –  O Supervisor da 
IE está presente durante 

todo o período do 
estágio. 

     

1.2 – O Supervisor da IE 
propicia e fomenta a 

integração do estágio às 
atividades rotineiras da 

Unidade de Saúde. 

     

1.3 – O Supervisor da IE 
estimula a troca de 
experiências entre 

alunos e profissionais da 
Unidade de Saúde. 

     

1.4 – O grupo de alunos 
da IE é frequente e 

pontual. 

     

1.5 – O grupo de alunos 
da IE mantém postura 
ética e relacionamento 

adequado com a equipe 
profissionais da Unidade 

de Saúde. 

     

1.6 – O Supervisor e o 
grupo de alunos da IE 
propôs a aplicação dos 

conhecimentos 
acadêmicos, por meio 

de atividades no campo, 
para agregar qualidade 

ao serviço. 

     

 

TOTAL      
 

Ass. do responsável da Unidade ou responsável pelos Estágios 
Obrigatórios na Unidade de Saúde  

DATA 

 
 

 

ANEXO X 
TERMO ADITIVO AO TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA, DIDÁTICA E 
CIENTÍFICA. TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 06/2017. PROCESSO 
Nº474. COOPERANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE CASTANHAL. 
COOPERADA: OLIVEIRA E CARDOSO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
DNA. OBJETO: CONTRATO DE ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-
SERVIÇO. UNIDADE(S): HOSPITAL, UPA, CASM, CEADIC, CAPS, 
NASF, CEAPA E POSTOS E UNIDADES. PERÍODO: de 6 MESES. 
Aos 17 dias do mês de Outubro de 2017, na qualidade de cooperantes, de um 
lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, com sede na 
Travessa Cônego Leitão, nº 1943, Centro, CEP: 68.743-020 e CNPJ Nº 
07.918.201/0001-11, neste ato representada por seu representante legal o Sr. 
Silvan Francisco da Silva, doravante denominada COOPERANTE, e, de outro 
lado, o OLIVEIRA E CARDOSO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DNA, Instituição 
de Ensino de natureza privada, com sede na cidade de Castanhal, na Travessa 
Quintino Bocaiuva nº 1636, bairro Estrela, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.475.381/0001-60, neste ato representado por Virginia da Silva Oliveira, RG 
3939052, CPF 786.354.462-91, resolvem celebrar o presente Termo de 
Cooperação Técnica Didática e Científica, a ser regida de acordo com as 
Cláusulas e condições a seguir: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O 
presente instrumento versa sobre o desenvolvimento de Programa de Estágio 
Obrigatório visando à integração ensino-serviço, que envolve, 
predominantemente, o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação das 
atividades no Programa de Estágio proposto, de modo a garantir o melhor nível 
de atendimento da população. O termo ora celebrado tem por finalidade 
regulamentar a conjugação de esforços, recursos humanos e apoio mútuo entre 
os cooperantes, na utilização de instalações, materiais, equipamentos e outros 
recursos de apoio técnico-logístico, com vistas à cooperação técnica, didática e 
científica. CLÁUSULA SEGUNDA – DA CONTRAPARTIDA: Obrigam-se as 
partes a pactuar a contrapartida para o exercício do ano de 2017, conforme 
abaixo descrito: - Capacitações gratuitas para os profissionais de Enfermagem 
do município. - Meia bolsa nos cursos técnicos para funcionários e seus 
dependentes. - Fornecimento de EPI’s (toca, luva e capote), seguro de vida para 
os estagiários de nossa instituição. Fica mantida as demais cláusulas contidas no 
TCTDC nº ______. Por estarem concordes, assinam o presente Termo em 
quatro vias de igual teor sendo uma da Instituição de Ensino, uma para 
arquivamento nas unidades que administrem áreas de estágio, uma para 
Gerência de Estágios e uma via juntada ao processo para publicação de seu 
extrato no Diário Oficial da Cidade (DOC). COOPERANTE: Silvan Francisco da 
Silva, Secretário Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto nº 015/14, de 02 de 
janeiro de 2017. COOPERADA: Virgínia da Silva Oliveira, CPF: 786.354.462-91. 
TESTEMUNHAS: Simone Sampaio Lameira Morbach, Coordenadora de Gestão 
com Pessoas, Portaria nº 297/17, de 02 de janeiro de 2017. Zuíla Jaqueline 
Costa Lima, OAB/PA:16.313, Assessora Jurídica/Prefeitura de Castanhal 

ANEXO XI 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, DIDÁTICA E CIENTÍFICA. 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 06/2017. PROCESSO Nº474. 
COOPERANTE: SECRETARIA DE SAÚDE DE CASTANHAL. 
COOPERADA: OLIVEIRA E CARDOSO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
DNA. OBJETO: CONTRATO DE ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-
SERVIÇO. UNIDADE(S): HOSPITAL, UPA, CASM, CEADIC, CAPS, 
NASF, CEAPA E POSTOS E UNIDADES. PERÍODO: de 06 MESES. 
Aos 17 dias do mês de Outubro de 2017, na qualidade de cooperantes, de um 
lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, com sede na 
Travessa Cônego Leitão, nº 1943, Centro, CEP: 68.743-020 e CNPJ Nº 
07.918.201/0001-11, neste ato representada por seu representante legal o Sr. 
Silvan Francisco da Silva, doravante denominada COOPERANTE, e, de outro 
lado, o OLIVEIRA E CARDOSO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DNA, Instituição 
de Ensino de natureza privada, com sede na cidade de Castanhal, na Travessa 
Quintino Bocaiuva nº 1636, bairro Estrela, inscrita no CNPJ sob o nº 
23.475.381/0001-60, neste ato representado por Virginia da Silva Oliveira, RG 
3939052, CPF 786.354.462-91, resolvem celebrar o presente Termo de 
Cooperação Técnica Didática e Científica, a ser regida de acordo com as 
Cláusulas e condições a seguir: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O 
presente instrumento versa sobre o desenvolvimento de Programa de Estágio 
Obrigatório visando à integração ensino-serviço, que envolve, 
predominantemente, o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação das 
atividades no Programa de Estágio proposto, de modo a garantir o melhor nível 
de atendimento da população. O termo ora celebrado tem por finalidade 



Castanhal-PA,  31 de outubro de 2017.                 Diário Oficial                  Ano XXIII                    Edição nº 579 

14 
 

regulamentar a conjugação de esforços, recursos humanos e apoio mútuo entre 
os cooperantes, na utilização de instalações, materiais, equipamentos e outros 
recursos de apoio técnico-logístico, com vistas à cooperação técnica, didática e 
científica. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO: Obrigam-se as 
partes a pactuar o Plano de Trabalho para o exercício do ano de 2017, conforme 
abaixo descrito: CAMPO DE PRÁTICA OBJETIVOS: Setores hospitalares: 
Clínica médica, Clinica cirúrgica, Central cirúrgica e central de material, 
esterilizado, Maternidade, Clínica obstétrica e sala de parto, Pediatria.  Conhecer 
os diversos setores hospitalares; · Conhecer as atividades específicas de cada 
setor que são desempenhadas pela equipe de enfermagem; · Treinar as técnicas 
de enfermagem; · Reconhecer as principais patologias e intercorrências que os 
clientes possam apresentar; · Treinar os registros de enfermagem · Realizar os 
cuidados de urgência e emergência de enfermagem. Unidade de pronto 
atendimento - UPA · Conhecer a instituição e a equipe de saúde · Reconhecer as 
principais patologias e intercorrência que os pacientes possam apresentar · 
Treinar as técnicas básicas em enfermagem e os registros de enfermagem · 
Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência. Unidade básica de saúde · 
Reconhecer os princípios da saúde coletiva e do programa de saúde da família · 
Garantir a qualidade do registro das atividades no sistema de informação na 
atenção básica · Realizar cuidados de enfermagem de atendimento domiciliar. 
Casa de parto · Conhecer a instituição e a equipe de saúde · Conhecer as 
principais necessidades das gestantes de baixo risco em trabalho de parto 
natural · Realizar o acompanhamento de enfermagem humanizado no parto 
natural · Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência. CLÁUSULA 
TERCEIRA – Mantem-se as demais cláusulas contidas no TCA nº06/2017. Fica 
mantida as demais cláusulas contidas no TCTDC nº 06/2017. Por estarem 
concordes, assinam o presente Termo em quatro vias de igual teor sendo uma 
da Instituição de Ensino, uma para arquivamento nas unidades que administrem 
áreas de estágio, uma para Gerência de Estágios e uma via juntada ao processo 
para publicação de seu extrato no Diário Oficial da Cidade (DOC). 
COOPERANTE: Silvan Francisco da Silva, Secretário Municipal de Saúde de 
Castanhal, Decreto nº 015/14, de 02 de janeiro de 2017. COOPERADA: Virgínia 
da Silva Oliveira, CPF: 786.354.462-91. TESTEMUNHAS: Simone Sampaio 
Lameira Morbach, Coordenadora de Gestão com Pessoas, Portaria nº 297/17, de 
02 de janeiro de 2017. Zuíla Jaqueline Costa Lima, OAB/PA:16.313, Assessora 
Jurídica/Prefeitura de Castanhal. 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

CONTRATO Nº 216/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A 
SEGUIR IDENTIFICADAS COMO  CONTRATANTE  E  CONTRATADO,  
RESOLVEM DE COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE 
DIREITO, AJUSTAR E CONTRATAR O SEGUINTE:  
DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATANTE é a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do 
Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal – Pará, 
representada neste ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota 
Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 3217611 
SEGUP/PA e do C.P.F n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado à Rd. BR 316, 
s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é 
a Empresa A. DE F. DA ROCHA MOREIRA – ME inscrita no CNPJ/MF n.º 
26.796.955/0001-90, com sede estabelecida na Alameda Capanema, 50, Estrela, 
neste Município de Castanhal - Pará, representada pela Sr.ª Adair de Fátima da 
Rocha Moreira, viúva, brasileira, empresária, portador da RG. Nº 5105548 
SSP/PA e do CPF/MF n.º 151.954.492-87, residente e domiciliada nesta Cidade 
de Castanhal - Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente 
contrato vinculado ao Edital de Credenciamento n.º 001/2017 é a prestação do 
serviço de locação de veículo(s) com motorista para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, pelo período de 03 (três) meses a 
contar da data de 01/10/2017 até 31/12/2017, conforme planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Quant
./ Mês 

P. Unit. P. Total 

01 
 

Locação de veículo tipo Caminhão 
Compactador de lixo, M. BENZ/1718 M, 
placa JUG 8506, ano 2004, com 
disponibilidade para Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo - 
SEMOB 

03 
R$ 
7.500.00 

R$ 
22.500,00 

 

Total global R$ 22.500,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serviço é R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), podendo perfazer 
um total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), sendo por conta 
da contratada toda e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais 
e manutenção dos veículos. As condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente, conforme a execução dos serviços. DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos necessários e suficientes à 
garantia do pagamento correrão à conta do elemento de despesa 
15.452.1056.2.100 – Manutenção da Limpeza Pública e 15.452.1056.2.101 – 
Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, Despesa: 3.3.90.39.00 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, do orçamento vigente do 
Município de Castanhal. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A 
CONTRATADA obriga-se: 1-Obedecer ao horário de trabalho constante em 
proposta de preço, bem como eventuais mudanças a pedido da Administração 
Pública, justificadas pela melhor prestação do serviço. 2-Manter os veículos em 
perfeitas condições para trafegar fazendo periodicamente sua revisão e 
manutenção de acordo com as exigências da Secretaria Municipal de Obras - 
SEMOB; 3-Motoristas habilitados de acordo com as exigências legais; 4-Orientar 
os motoristas a tratarem os servidores públicos com educação, respeito, 
urbanidade e dignidade, assim evitando atritos e discussões. 5-Comunicar a 
Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por 
parte dos servidores. 6-O seguro de veículos contra acidentes e roubo será de 
responsabilidade da contratada. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-
se: 1-Realizar o pagamento atualizado em data regular; 2-Efetuar o pagamento 
mensal, mediante apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal. 3-Em caso 
de roubo ou extravio do veiculo, A Administração Pública não se responsabiliza 
pelo ressarcimento do bem móvel, sendo de total responsabilidade da 
Contratada o pagamento de seguros contra roubo ou extravio do bem. 4-Cabe a 
contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as providências de 
rescisão e de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o servidor RAMON 
ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, matricula funcional nº 9988980, conforme 
portaria 016/2017 de 07 de agosto de 2017. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente 
Contrato de Prestação de Serviço, devendo apenas notificar a CONTRATADA 
com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica 
estabelecida a multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, caso a 
CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente contrato. 
DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento foi lavrado 
em decorrência do processo de inexigibilidade nº 001/2017, por meio do 
credenciamento nº 001/2017 É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o presente Contrato 
de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 
legais visados. Castanhal (Pa), 29 de Setembro de 2017. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. A. DE 
F. DA ROCHA MOREIRA – ME. Adair de Fátima da Rocha Moreira, Contratado. 
TESTEMUNHAS: Nome:    CPF:   Nome:  CPF: 

CONTRATO Nº 217/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO  CONTRATANTE  E  CONTRATADO,  RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE:  DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do CPF n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado à Rd. BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa F. M. GALVÃO 
TRANSPORTES inscrita no CNPJ/MF n.º 27.272.929/0001, com sede 
estabelecida na Rua Comandante Francisco de Assis, 1847, Nova Olinda, neste 
Município de Castanhal - Pará, representada pelo Sr. Fernando Monteiro Galvão, 
casado, brasileiro, empresário, portador da RG. Nº 4928833 SSP/PA e do CPF 
/MF n.º 819.573.192-91, residente e domiciliada nesta Cidade de Castanhal - 
Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato 
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vinculado ao Edital de Credenciamento n.º 001/2017 é a prestação do serviço de 
locação de veículo(s) com motorista para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras, pelo período de 03 (três) meses a contar da data de 
04/10/2017 até 31/12/2017, conforme planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Qua
nt./ 
Mês 

P. Unit. P. Total 

01 
 

Locação de veículo tipo caçamba 
basculante, M.BENZ/L 1620, ano 
2000, placa CXA 9448. Com 
disponibilidade para SEMOB 

03 
R$ 

5.500,00 
R$ 

16.500,00 

 

Total global R$ 16.500,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serviço é R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), podendo 
perfazer um total de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), sendo por 
conta da contratada toda e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações 
sociais e manutenção dos veículos. As condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente, conforme a execução dos serviços. PREÇO E CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço mensal do serviço é R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais), podendo perfazer um total de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais), sendo por conta da contratada toda e qualquer despesa com impostos, 
taxas, obrigações sociais e manutenção dos veículos. As condições de 
pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a execução dos serviços. 
DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos 
necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta do elemento 
de despesa 15.452.1056.2.100 – Manutenção da Limpeza Pública e 
15.452.1056.2.101 – Manutenção das atividades da Secretaria de Obras, 
Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, do 
orçamento vigente do Município de Castanhal. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA 
SEXTA: A CONTRATADA obriga-se: 1- Obedecer ao horário de trabalho 
constante em proposta de preço, bem como eventuais mudanças a pedido da 
Administração Pública, justificadas pela melhor prestação do serviço. 2-Manter os 
veículos em perfeitas condições para trafegar fazendo periodicamente sua 
revisão e manutenção de acordo com as exigências da Secretaria Municipal de 
Obras - SEMOB; 3-Motoristas habilitados de acordo com as exigências legais; 4-
Orientar os motoristas a tratarem os servidores públicos com educação, respeito, 
urbanidade e dignidade, assim evitando atritos e discussões. 5-Comunicar a 
Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por 
parte dos servidores. 6-O seguro de veículos contra acidentes e roubo será de 
responsabilidade da contratada. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-
se: 1-Realizar o pagamento atualizado em data regular; 2-Efetuar o pagamento 
mensal, mediante apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal. 3-Em caso 
de roubo ou extravio do veiculo, A Administração Pública não se responsabiliza 
pelo ressarcimento do bem móvel, sendo de total responsabilidade da 
Contratada o pagamento de seguros contra roubo ou extravio do bem. 4-Cabe a 
contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as providências de 
rescisão e de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o servidor RAMON 
ALEXANDRE SOUZA DA SILVA, matricula funcional nº 9988980, conforme 
portaria 016/2017, publicada na edição 526 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS:  CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço, devendo 
apenas notificar a CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) 
dias. CLÁUSULA NONA: Fica estabelecida a multa de 10% (dez por cento) do 
valor total do contrato, caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula 
do presente contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente 
instrumento foi lavrado em decorrência do processo de inexigibilidade nº 
001/2017, por meio do credenciamento nº 001/2017 É competente para dirimir 
qualquer controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado 
do Pará. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam 
o presente Contrato de Prestação de Serviços em duas vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possam produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (Pa), 02 de outubro de 
2017. PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, 
Contratante. F. M. GALVÃO TRANSPORTES, Fernando Monteiro Galvão 
,Contratada. TESTEMUNHAS: Nome:    CPF:    CPF:   Nome: 
 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
Por este termo homologo e adjudico o Edital de Credenciamento n.º 

001/2017, cujo processo foi credenciado a empresa A DE F DA ROCHA 

MOREIRA – ME, cujo valor total contratual é de R$ 22.500,00 (vinte e 

dois mil e quinhentos reais). Conforme análise da Comissão Permanente 

de Licitação, designada pela Portaria Municipal n.º 019/17, de 04 de 

janeiro de 2017. Castanhal/(Pa), 29 de Setembro de 2017. PEDRO 

COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
Por este termo homologo e adjudico o Edital de Credenciamento n.º 

001/2017, cujo processo foi credenciado a empresa F. M. GALVÃO 

TRANSPORTES, cujo valor total contratual é de R$ 16.500,00 (dezesseis 

mil e quinhentos reais). Conforme análise da Comissão Permanente de 

Licitação, designada pela Portaria Municipal n.º 019/17, de 04 de janeiro 

de 2017. Castanhal/(Pa), 02 de outubro de 2017. PEDRO COELHO DA 

MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ata de Registro de Preços Nº 054/2017 - Pregão Presencial SRP nº 057/2017-
PMC. Valor Total: R$ 20.010,00 (Vinte mil e dez reais). Vigência: 12 meses, a 
contar da data da sua assinatura. Objeto: prestação de serviços de reforma de 
mobiliário hospitalares pertencentes ao patrimônio do Fundo Municipal de Saúde, 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município 
de Castanhal/Pa. Contratado: METALURGICA TUBOART LTDA-ME. A ata está 
disponível na Secretaria de Suprimento e Licitação. Informações: telefone (91) 
3721-2109 ou (91) 3721-4205. 

ATOS DO PODER 

 
PORTARIA 180/2017 – DA, DE 20/10/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 079/2017. ORGÃO CONCESSOR: CAMARA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL. BENEFICIARIO: LUCIANA CASTANHEIRA 
SALES. JUSTIFICATIVA: PARTICIPAR DO 63° SIMPOSIO DE AGENTES 
PUBLICOS MUNICIPAIS. DESTINO: JOÃO PESSOA – PB. INICIO: 22/10/2017. 
FIM: 25/10/2017. N° DE DIARIA: 04. VALOR: 2.240,00. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 3.3.90.14.14. FONTE DE RECURSO: 010000. DATA DA 
ASSINATURA: 20/10/2017. ORDENADOR RESPONSAVEL: LUCIANA 
CASTANHEIRA SALES 

PORTARIA 181/2017 – DA, DE 20/10/2017 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 080/2017. ORGÃO CONCESSOR: CAMARA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL. BENEFICIARIO: FRANCISCO DAS CHAGAS DA 
CONCEIÇÃO COSTA. JUSTIFICATIVA: PARTICIPAR DO 63° SIMPOSIO DE 
AGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS. DESTINO: JOÃO PESSOA – PB. INICIO: 
22/10/2017. FIM: 25/10/2017. N° DE DIARIA: 04. VALOR: 2.240,00. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTARIA: 3.3.90.14.14. FONTE DE RECURSO: 010000. DATA DA 
ASSINATURA: 20/10/2017. ORDENADOR RESPONSAVEL: LUCIANA 
CASTANHEIRA SALES 

 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 231/17, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADRIANO SALES 

DOS SANTOS SILVA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: Art. 1º - Conceder, com base no Artigo 81, Inciso II, da Lei 

Municipal nº 003/99, de 04/02/99, Licença Gala de 08 (oito) dias, a 

servidora (557552) RUTH LOPES CRUZ LEAL, anexo cópia da 

certidão de casamento, datado de 13/10/2017, no período de 13/10/17 a 

20/10/2017 com retorno no dia de 21 de Outubro de 2017, função 

Professora de Educação Básico I, com lotação na Secretaria Municipal de 

Educação (EMEF. José Maria do Lago). Art. 2º - Cabe a Coordenadoria 

de Recursos Humanos, fazer registro em ficha funcional face 

cumprimento da documentação comprobatória constante do Processo nº 

916/2017. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito a partir de 13 

de Outubro de 2017, revogadas as disposições em contrário. Art. 4º - 

Registre-se. GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, aos 24 dias do mês de Outubro de 2017. Prof. Adriano 

Sales dos Santos Silva, Secretário Municipal de Educação, Portaria Nº 

025/17 
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PORTARIA Nº 232/17, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ADRIANO 
SALES DOS SANTOS SILVA, USANDO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. RESOLVE: Art. 1º - Conceder, com 
base no Artigo 81, Inciso III, da Lei Municipal nº 003/99, de 
04/02/99, Licença Luto de 08 (oito) dias, ao servidor 
(991210) CARMEN LÚCIA FURTADO DOS SANTOS anexo 
cópia da certidão de Óbito (Genitor), datado de 17/10/2017, 
no período de 13/10/17 a 20/10/2017 com retorno no dia 
de 21 de Outubro de 2017, função Professora de Pedagogia, 
com lotação na Secretaria Municipal de Educação (CEI. 
Criança Esperança). Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de 
Recursos Humanos, fazer registro em ficha funcional face 
cumprimento da documentação comprobatória constante do 
Processo nº 918/2017. Art. 3º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito a partir de 13 de Outubro de 2017, 

revogadas as disposições em contrário. Art. 4º - Registre-se. 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
aos 24 dias do mês de Outubro de 2017.  Prof. Adriano 

Sales dos Santos Silva, Secretário Municipal de Educação, 
Portaria Nº 025/17 

PORTARIA Nº 2.749/17, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. 
PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. O SECRRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Srº. Adriano Sales dos Santos 
Silva, no uso de suas atribuições legais. Considerando o 
contido no artigo 12, inciso I, da Lei Complementar 001/11, 

de 13 de maio de 2011; Considerando o contido no artigo 
190, inciso I, da Lei municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 
1999; Considerando o artigo 15-B da Lei Complementar 
005/11, de 26 de dezembro de 2011;  Considerando ainda 
que é dever da administração pública apurar fatos que 
contenham indícios de infrações disciplinares cometidas por 
servidores públicos. Resolve: Art. 1º - Determinar a 
instauração de Processo Administrativo Disciplinar, 
conforme processo nº 2017/7/8860, em anexo, para apurar 
fatos que revela, em tese, ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS 
PÚBLICOS, conduta caracterizada como ilícito 
administrativo previsto no artigo 12, inciso I, da Lei 
Complementar 001/11 C/C com artigo 163 da Lei Municipal 
nº 003/99, atribuída a servidora REGINA MARIA ROCHA 

TAVARES, matrícula 559873, cargo/função de Especialista 
em Educação – Zona Rural (SEMED), no Município de 
Castanhal e Professora de Educação Básica I – Zona Rural 
(SEMED), no Município de Capanema, estando sujeito a 
uma das penalidades previstas no artigo nº 185 do 
supracitado diploma legal. Art. 2º - Designar, nos termos do 
artigo nº 36 da Lei Complementar nº 001/11 e da Portaria 
nº 2.258/17, de 14 de julho de 2017, os servidores 
Lindomar dos Santos Machado, matrícula 7321-0; Eder 
Guataçara Silva Cruz, matrícula 6917-5; Gleice Miranda de 

Sant’Anna, matrícula 10741-1, para, sob a Presidência do 
primeiro, encarregam-se dos respectivos trabalhos, até final 
conclusão. Art. 3º - Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a 

conclusão dos trabalhos. Art. 4º - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário. Art. 5º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.  
GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, aos 28 dias 
de setembro de 2017. ADRIANO SALES DOS SANTOS 
SILVA,  SECRRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

PORTARIA Nº 86/17, DE  25 DE OUTUBRO DE 2017. 
DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA INVESTIGATÓRIA E DA OUTRAS 
PROVIDENCIA. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTE, SR.  ELDER RIBEIRO DA SILVA, no uso de 
suas atribuições legais que lhe conferem os Artigos nº 194 e 
202 da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999 e 
art. 3º da Lei Complementar nº 001/11, de 13 de Maio de 

2011; CONSIDERANDO, a conclusão da Comissão 
Sindicante, de fls. 53ª 54 dos Autos da Sindicância 
Administrativa Investigatória nº 093/2017/CPSIND, 
instaurada pela portaria nº 82/17, e de acordo com a 
decisão proferida a fl. 55 dos mesmos autos, RESOLVE:  
Artigo 1º - Homologar  o relatório final da Comissão 
Processante e determinar o arquivamento da Sindicância 
Administrativa Investigatória Processo nº 093/2017, 
instaurada para a apuração de suposta conduta atípica ao 
serviço público em face do servidor  ROBERTO BARBOSA 

TAVARES, função Agente de Trânsito, matricula: 569062, 
lotado na SEMUTRAN. Artigo 2º - Esta Portaria entra em 

vigor com efeito retroativo a 13 de outubro de 2017, 
revogada as disposições em contrário.  Artigo 3º - Publique-
se. Registre-se. Cumpra-se. Gabinete do Secretário de 
Trânsito e Transporte, Castanhal 25 de outubro  de 2017. 
ELDER RIBEIRO DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO 

PORTARIA Nº 87/17, DE  25 DE OUTUBRO DE 2017. 
DETERMINA O ARQUIVAMENTO DE SINDICÂNCIA 
ADMINISTRATIVA INVESTIGATÓRIA E DA OUTRAS 
PROVIDENCIA. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTE, SR.  ELDER RIBEIRO DA SILVA, no uso de 
suas atribuições legais que lhe conferem os Artigos nº 194 e 
202 da Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999 e 
art. 3º da Lei Complementar nº 001/11, de 13 de Maio de 
2011; CONSIDERANDO a conclusão da Comissão 
Sindicante, de fls. 53ª 54 dos Autos da Sindicância 
Administrativa Investigatória nº 094/2017/CPSIND, 
instaurada pela portaria nº 83/17, e de acordo com a 
decisão proferida a fl. 55 dos mesmos autos, RESOLVE: 
Artigo 1º - Homologar o relatório final da Comissão 
Processante e determinar o arquivamento da Sindicância 
Administrativa Investigatória Processo nº 093/2017, 
instaurada para a apuração de suposta conduta atípica ao 

serviço público em face do servidor  ROBERTO CARLOS 

PINHEIRO DOS SANTOS, função Agente de Trânsito, matricula: 
563919, lotado na SEMUTRAN. Artigo 2º - Esta Portaria 
entra em vigor com efeito retroativo a 13 de outubro de 
2017, revogada as disposições em contrário. Artigo 3º - 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Gabinete do Secretário 
de Trânsito e Transporte, Castanhal 25 de outubro de 2017. 
ELDER RIBEIRO DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

PORTARIA Nº2.866/17, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, SENHOR 
KARLAN VACCARI CALDEIRA, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  Considerando, o que dispõe o 
Artigo 38, da Lei Complementar nº 001, de 13 de maio de 
2011;  R E S O L V E: Art. 1º - Alterar o Art. 3º da Portaria nº 

2.853/17, de 25 de outubro de 2017, para constar a seguinte 
redação: “Art. 3º - Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a 
conclusão dos trabalhos.” Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor, com efeito retroativo a 25 de outubro de 2017, 
revogadas as disposições em contrário. Gabinete do 
Secretário de Finanças, 31 de outubro de 2017. Karlan 
Vaccari Caldeira, Secretário de Finanças 
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PORTARIA Nº2.852/17, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; Considerando, o 
Laudo de Exame Médico, RESOLVE: Art. 1º - 

Readaptar provisoriamente, o servidor BENILSON 

MOURA CHAGAS, função Motorista, pelo período de 

90(noventa) dias, com início em 23 de outubro de 

2017 e, término em 20 de janeiro de 2018, lotação 
Secretaria Municipal de Administração, em virtude de 

estar impossibilitado de exercer as suas atividades, 

conforme resultado de perícia médica. Art.2° - Cabe a 

Coordenadoria de Recursos Humanos, fazer registro 

em ficha funcional do servidor. Art. 3º - Esta Portaria 

entra em vigor, com efeito retroativo a 23 de outubro 
de 2017, revogadas as disposições em contração. Art. 

4º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 

Maximino Porpino da Silva, 25 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 2.854/17, DE 25 DE OUTUBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE: 
Considerando, o Parecer Normativo nº002/2017, de 

21 de fevereiro de 2017 e , Análise da Coordenadoria 

de Recursos Humanos, constante do Processo 

nº2017/10/12420; Considerando, que a servidora 

Marise Lima Ferreira da Rocha, foi contratada 
temporariamente na função de Assistente Social,  pelo 

período de 01(Um) ano;  Art. 1º - Fica assegurada 

estabilidade Provisória à gestante pelo período de até 

05(cinco) meses após o parto,  a servidora Marise 

Lima Ferreira da Rocha,  função, Assistente Social, 

lotação Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Art. 2º - Esta Portaria entrara em vigor, com efeito na 

data de sua publicação no Diário Oficial do Município, 

revogadas as disposições em contrário. Art. 3º - 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. Palácio 

Maximino Porpino da Silva, 25 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 Nº2.856/17, 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 008/14 DE 02 DE 
JULHO DE 2014; RESOLVE: Art. 1º - Conceder, 80% 

(Oitenta por Cento) de Gratificação de Incentivo à 

Qualificação de Escolaridade, a servidora LOIDE 

BATISTA CAVALERO, cargo Professor de Educação 

Básica I, conforme documentação comprobatória 
constante no requerimento da interessada arrolada ao 

Processo Nº11419/2017, datado de 21/09/17 e, 

Parecer Jurídico nº912/2017, de 23/10/17, lotação 

Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º - Esta 

Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 15 de 

setembro de 2017, revogadas as disposições em 

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

se. Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 26 dias 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 Nº2.859/17, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DA 
ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 117, 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO; 
RESOLVE: Art.1º- Registrar AFASTAMENTO PRELIMINAR À 
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA, solicitado através do 
Processo Nº10855/09/2017 e Parecer Jurídico Normativo 
Nº003 de 02/03/2017 e, nos termos da Lei Complementar 

nº007/14, de 02/07/14, que modificou a Lei Municipal 
Nº003/99, de 04/02/1999, da servidora EDNA DO 
SOCORRO MAGALHÃES DE ARAÚJO, matrícula n°1621-7, 
cargo Professor Pedagogia, lotação Secretaria Municipal de 
Educação (Escola Dr. José João), à vista do Processo 
nº054/17, de 07/07/17 do Instituto de Previdência do 
Município de Castanhal-IPMC, sem prejuízo de sua 
remuneração. Art.2º - Esta Portaria entra em vigor, com 
efeito retroativo a 23 de outubro de 2017, revogadas as 
disposições em contrário. Art.3º - Publique-se, registre-se e 
cumpra-se. 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 Nº2.861/17, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Resolve: Art. 1º - Retificar a 
Portaria nº2.829/17, de 24 de outubro de 2017, que 
assegura estabilidade provisória, a servidora LUANA DE 

ALMEIDA CARDOSO, para constar, onde se lê: Considerando, 
que a servidora Luana de Almeida Cardoso, foi contratada 
temporariamente no cargo de Professor de Matemática, leia-
se: Considerando, que a servidora Luana de Almeida 
Cardoso, foi contratada temporariamente no cargo de 
Professor de Educação Física, permanecendo os demais 
dados inalterados.  Art. 2º - 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 
 
 


