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SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÃO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2017, VINCULADA AO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 072/2017 

Às nove horas do dia dezenove de outubro do ano de dois mil e dezessete, de 
um lado a MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, neste ato representado por seu Pregoeiro o Sr. Erick Rodrigues 
Sacramento, localizada à Av. Barão do Rio Branco, 2232, Bairro: Centro - neste 
Município de Castanhal/PA, nos termos das Leis nº. 8.666/93, 10.520/2002, do 
Decreto 7892/2013, das demais normas legais aplicáveis e de acordo com o 
resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial 
SRP nº 072/2017, Processo de nº 2017/7/8717 publicada na imprensa oficial e 
homologado pelo Sr. Prefeito Municipal, e observadas as condições do edital que 
integra este instrumento de registro, resolve registrar os preços cotados, 
relativamente ao produto/serviço especificado no Anexo I do edital, que passa a 
fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e 
proposta de preços apresentados pelos licitantes classificados, conforme segue:  
1. Os preços, as quantidades e as especificações dos objetos registrados nesta 
Ata, encontram-se indicados na planilha em anexo. 2. DO OBJETO: A presente 
Ata decorre da licitação realizada sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 
072/2017, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por Objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO 
DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E 
RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE 
RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇAO E CANCELAMENTO, a fim 
de atender as necessidades das diversas Secretarias, Fundos Municipais e 
Instituto de Previdência de Castanhal-PA, para atendimento por um período de 
12 (doze) meses. 3.  DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, 
ficam registrados, observada a ordem de classificação, os preços dos 
fornecedores registrados, objetivando o compromisso de PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE 
PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS 
SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇAO E 
CANCELAMENTO, destinado a atender as necessidades das diversas 
Secretarias, Fundos Municipais e Instituto de Previdência de Castanhal-PA, para 
atendimento por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas 
no instrumento convocatório. 4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: Este 
instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, a firmar 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas 
para a aquisição dos objetos, obedecida a legislação pertinente, sendo 
assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento/serviço, em 
igualdades de condições. 4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será 
formalizado mediante assinatura do Contrato, observadas as disposições 
contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº072/2017. 4.2. O compromisso 
de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de 
Registro de Preços e Edital do Pregão Presencial SRP nº 072/2017.  4.3. A 
presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por outros órgãos, desde 
que autorizados pela Prefeitura Municipal de Castanhal. 5.  DA VALIDADE DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: a presente ata terá validade de 12 (doze) 
meses a contar da data de sua assinatura. 5.1. Os fornecedores registrados 
ficam obrigados, dentro dos quantitativos estimados, a atender todos os pedidos 
efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços. 6. DO PRAZO, 
LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: O fornecimento dos 
produtos e/ou serviços, dar-se-á durante a vigência desta Ata, no prazo máximo 
de até o 05 (dias) dias úteis da data de solicitação do mesmo no endereço 
constante na ordem de fornecimento neste Município de Castanhal/PA. 6.1. Na 
eventualidade de se verificar falhas ou imperfeições que impeçam o recebimento 
dos produtos/serviços, a CONTRATADA providenciará as medidas saneadoras, o 
que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo de sua 
inteira responsabilidade todas as despesas oriundas de devolução e reposição, 
inclusive quanto ao novo prazo de entrega. 6.2.  O não atendimento dos prazos 
implicará em penalidades a CONTRATADA, sob pena de rescisão do contrato de 
pretação de serviços. 6.3. Não serão motivos para dilatação dos prazos, 
decorrentes de atrasos na entrega de materiais/serviços por parte de eventuais 
subfornecedores da CONTRATADA, a qual assume assim a integral 
responsabilidade decorrente deste ajuste, salvo por motivo de força maior ou 
caso fortuito devidamente comprovado. 6.4. A CONTRATADA será responsável 
pelo transporte e entrega dos produtos/serviços, desde a sua origem até o 
endereço definido acima, sem quaisquer complementos nos preços contratados 
ou pagamento adicional referente a frete. 7. DOS PREÇOS: A CONTRATANTE 
pagará às empresas vencedoras, o valor estipulado para cada item, conforme 
planilha em anexo. 7.1 O prazo para pagamento, após o recebimento dos 
produtos/serviços e aceite da Nota Fiscal pela Prefeitura Municipal de Castanhal, 
efetivar-se-á em até 30 (trinta) dias úteis, após o repasse dos recursos 
financeiros do programa, ocorrerá mediante Ordem Bancária e/ou Cheque 
Nominal em favor da VENCEDORA. 7.2 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou 
circunstâncias que impeçam o pagamento da despesa, aquela será devolvida ao 
contratado, e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 
a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não 
acarretando qualquer ônus a CONTRATANTE. 7.3 Caso a VENCEDORA seja 
optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção 
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 7.4 Para 
execução do pagamento de que trata o item acima, a CONTRATADA deverá 
fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem 
legível, em nome da CONTRATANTE, informando o número de sua conta 
bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência, bem como a juntada de 
prova da situação regular perante a Receita Federal, através da Certidão 
Negativa de Débitos Federais, Receita Estadual, perante a Certidão Negativa de 
Debito Estadual, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de Débitos 
Municipais, bem como FGTS E CNDT. 7.5 Não haverá reajustamento de preços, 
durante a vigência deste Contrato. 7.5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos 
imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso 



Castanhal-PA, 21 de dezembro de 2017.        Diário Oficial                     Ano XXIII                       Edição nº 611 

2 
 

fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa 
remuneração do fornecimento/serviço, o Contrato poderá ser revisado, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste. 
7.5.1.1 Na hipótese de solicitação de revisão dos preços, esta deverá demonstrar 
a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, por meio de 
apresentação de planilha(s) detalhada(s) de e documentação correlata (lista de 
preços da fonte produtora e/ou transportadora, notas fiscais de aquisição de 
produtos e/ou matérias-primas, etc.), que comprovem que o fornecimento tornou-
se inviável nas condições inicialmente avençadas. 7.5.1.2 Fica facultado à 
CONTRATANTE realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em 
conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a 
revisão dos preços pactuados. 7.5.1.3 A eventual autorização da revisão dos 
preços será concedida após a análise técnica e jurídica da CONTRATANTE, a 
partir da data do efetivo desequilíbrio da equação econômico-financeira, apurada 
em processo administrativo. 7.5.1.4 Enquanto eventuais solicitações de revisão 
dos preços pactuados estiverem sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá 
suspender o fornecimento dos produtos/serviços Contratados e o pagamento 
será realizado ao preço vigente. 7.5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais 
criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, 
quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, poderão implicar na revisão destes para 
mais ou menos, conforme o caso. 8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 8.1. As 
empresas ora signatárias obrigam-se a: 8.1.1. Responsabilizar-se integralmente 
pelo fornecimento/serviço dos itens a qual sagrou-se vencedora, bem como pela 
legislação vigente inerente ao objeto contratual. 8.1.2. Entregar o 
material/serviço, objeto deste ajuste, de acordo com as normas de segurança, de 
transporte, de armazenagem e acondicionamento. 8.1.3. As CONTRATADAS é 
vedado, sob as penas da Lei, prestar quaisquer informações a terceiros sobre a 
natureza ou o andamento do fornecimento/serviço, objeto desta relação, bem 
como divulgar, através de quaisquer meios de comunicação, dados e informes 
relativos ao mesmo, à tecnologia adotada e à documentação envolvida, salvo por 
expressa autorização da CONTRATANTE. 8.1.4. Em nenhuma hipótese veicular 
publicidade ou qualquer outra informação acerca do fornecimento/serviço, objeto 
deste Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 8.1.5. Responder, 
diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou 
culposa, na execução da presente relação, independentemente de outras 
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 8.2. A CONTRATANTE 
obriga-se a: 8.2.1. Prestar às CONTRATADAS todos os esclarecimentos 
necessários ao fornecimento/serviço dos itens contratados. 8.2.2. Efetuar os 
pagamentos devidos nos termos acima dispostos. 8.2.4. Aplicar aos 
Fornecedores, as penalidades previstas nas leis que regem a matéria, pelo 
descumprimento de suas cláusulas. 9. DAS PENALIDADES: A Administração 
poderá aplicar ao licitante vencedor, assegurada a defesa prévia pelo prazo de 
05 (cinco) dias, as seguintes penalidades: a)Advertência; b)Multa de mora de 
0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega 
do objeto, incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da solicitação 
de entrega do bem/serviço encaminhada pela Administração; c)Multa de 5% 
(cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do fornecimento/serviço, 
quando decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; d)Suspensão temporária de 
participação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não 
superior a cinco anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) 
incidente sobre o valor total do fornecimento/serviço, no caso de recusa em 
assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho; e)Declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição prevista no item anterior, ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, 
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 9.1. Se 
o licitante fornecedor não recolher o valor da multa que porventura lhe for 
aplicada, com amparo na letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a 
contar da data da intimação, a respectiva importância será automaticamente 
descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um 
por cento) ao mês, até o limite de 30% (trinta por cento). 9.2. Poderão, ainda, ser 
aplicadas as penas de advertência ou suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou 
jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002. 10. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: A 
CONTRATANTE deverá designar um fiscal de contrato para acompanhar as 
atividades e acompanhar a execução, de modo que em suas funções deverá: a)A 
qualquer tempo e a seu critério, acompanhar o fornecimento dos produtos, 

mencionando, expressamente, os vícios ou defeitos a serem corrigidos. 
b)Fiscalizar a execução objeto deste contrato através de representantes 
especialmente designados para esse fim. c)Quando necessário e conveniente, 
dar pleno acesso aos trabalhos em andamento, de modo a assegurar a fiel 
observância de seus aspectos técnico-funcionais. O acompanhamento não retira, 
nem atenua as responsabilidades técnicas e os encargos próprios da 
CONTRATADA. d)O contratado é obrigado a corrigir, remover ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento. Parágrafo Primeiro: A 
CONTRATANTE indica, pela portaria N° 138/17, o Sr. (a) WALCIRNEY SOARES 
ROSA como representante do Instituto de Previdência do Município De 
Castanhal-IPMC, responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste. 
Parágrafo Segundo: A CONTRATANTE indica, pela portaria N° 099/17, o Sr. (a) 
RODRIGO ALOYSIO SOUSA VINHOTE, matricula n°6551-0, como 
representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela 
orientação e fiscalização do objeto deste contrato. Parágrafo Terceiro: A 
CONTRATANTE indica o Sra. BRENDA COSTA FREITAS, matricula n° 9990526 
pela Portaria nº 2.889/17, como representante da Prefeitura Municipal de 
Castanhal responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste contrato. 
Parágrafo Quarto: A CONTRATANTE indica o Sr. , pela portaria N° 11/17, o Sr. 
(a) Allan de Sousa Silva, como representante da Fundação Cultural de Castanhal  
responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste contrato. Parágrafo 
Quinto: A CONTRATANTE indica o Sr pela portaria N° 007/17, o Sr. JEFERSON 
BARRAL DE OLIVEIRA, matricula nº 987972, como representante da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer responsável pela orientação e fiscalização do 
objeto deste contrato. Parágrafo Sexto: A CONTRATANTE indica pela portaria 
N° 088/17, o Sra. Maria dos REMEDIOS CASIMIRO TORRES, matricula nº 
95354, como representante da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito 
responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste contrato. 11. DA 
PUBLICAÇÃO: A ata será publicada, na imprensa oficial, conforme disposto no 
parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93. 12. DO FORO: Fica eleito o 
Foro da Comarca de Castanhal/PA. para dirimir quaisquer questões decorrentes 
da utilização da presente ata. Quaisquer alterações somente poderão ser 
realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes. ERICK 
RODRIGUES SACRAMENTO, Pregoeiro. FRANCISCO TUR  VIAGENS E 
TURISMO, Representante Legal: FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA, 
CNPJ: 13.135.429/0001-38. 

CONTRATO Nº 20170399 
CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE 
VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E 
RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: 
RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, A 
FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, 
FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, 
E A EMPRESA FRANCISCO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, 
VINCULADO AO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 072/2017. Pelo 
presente instrumento, a FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASTANHAL-FUNCAST, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.819.722/0001-75, com endereço à Rua Senador 
Lemos, 749, Bairro: Centro, no Município de Castanhal - Pará, neste ato 
representada pela Sra. Secretaria, MARIA ELANE GADELHA, portador da 
carteira de identidade nº. 3315373, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF 
sob o nº. 656.269.402-78, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa 
FRANCISCO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF, sob o 
nº 13.135.429/0001-38, com sede na TV. Quintino Bocaiúva n° 2386, Bairro 
Centro, CEP 68743-010, Castanhal/PA, representada neste ato, por seu 
representante Legal FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, portadora de cédula de identidade RG 3755224, CPF n° 117.986.022-
53, doravante denominada por CONTRATADA, têm ajustadas o presente 
Contrato, que se regerá pela legislação especifica aplicável, tudo em 
consonância ao PROCESSO Nº 2017/7/8717 vinculado ao edital de licitação 
Pregão Presencial SRP Nº 072/2017, regendo-se pelas disposições da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e de acordo com as cláusulas e condições 
seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: Constitui o objeto do presente 
Contrato a prestação de SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA 
O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, 
COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, 
REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, A FIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, COM OS DESCONTOS 
DESCRITOS ABAIXO: 

ITEM TIPO DE TRANSPORTE PERC. 
DESCONTO 
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01 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens aéreas  

7,5% 

02 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens aéreas (exclusivo) 

7,5% 

03 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens rodoviárias 

4% 

04 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens rodoviárias (exclusivo) 

4% 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato 
será executado em regime de fornecimento parcelado. CLÁUSULA TERCEIRA: 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato 
correrão à conta de recursos da Fundação Cultural de Castanhal-PA, conforme 
descrito abaixo: Exercício Financeiro: 2017. 20.20 – Fundação Cultural de 
Castanhal; 13.392 0012 2.124 – Manutenção das Atividades da Fundação 
Cultural de Castanhal; 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção; 
010000 – Recursos Ordinários. CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO: Fica ajustado 
o valor total estimado de R$ 39.841,20 (trinta e nove mil oitocentos e quarenta e 
um real e vinte centavos). A estimativa de preço ora mencionado no contrato não 
obriga a Administração Publica a adquirir todos os serviços que foram cotados, 
visto que se originou de Sistema de registro de preços. Os preços das passagens 
aéreas serão aqueles praticados nas tarifas oficias e/ou promocionais fornecidos 
pelas empresas aéreas, acrescidas dos descontos fornecidos pela 
CONTRATADA; a)Os descontos promocionais fornecidos pelas empresas aéreas 
poderão ser inferiores àqueles previstos na tarifa oficiais, salvo em caso de 
lotação esgotada para os assentos reservados ao atendimento daquela; b)Com 
relação às passagens rodoviárias, os preços serão os praticados no mercado, 
acrescidos dos descontos concedidos pela CONTRATADA. CLÁUSULA 
QUINTA: DO PAGAMENTO: A CONTRATANTE emitirá as Autorizações de 
Serviços, após a aprovação das Autorizações de Despesa, constando as 
passagens a serem adquiridas. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão 
efetuados pelo órgão demandante, no prazo de 30 (trinta) dias úteis para as 
passagens com tarifas normais e 24h para as passagens com tarifas 
promocionais, contados a partir da data de entrega das faturas apresentadas 
pela CONTRATADA (matriz ou filial habilitada), atestadas e visadas. O 
faturamento à CONTRATADA está estritamente vinculado às Autorizações de 
Serviços emitidas pela CONTRATANTE. A fatura que for apresentada com erro 
será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescendo-
se ao prazo fixado no caput os dias que se passarem entre a data da devolução 
e a da reapresentação; A devolução da fatura não aprovada pelo 
CONTRATANTE, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
CONTRATADA suspenda os serviços; Pela perfeita e completa execução do 
objeto do Contrato, o CONTRATANTE procederá ao pagamento apenas dos 
serviços efetivamente realizados e recebidos, única e exclusivamente através de 
seu Departamento de Finanças e Contabilidade. CLÁUSULA SEXTA: DA 
SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO: O pagamento poderá ser sustado pelo 
CONTRATANTE, quando os serviços não estiverem de acordo com o estipulado 
ou por inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato. CLÁUSULA 
SÉTIMA: DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços poderão ser 
suspensos pela CONTRATADA, quando houver débitos em atraso sem a devida 
justificativa por parte do CONTRATANTE. CLÁUSULA OITAVA: DAS 
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: O contrato poderá ser alterado, através de 
termos aditivos, por acordo entre as partes, ou unilateralmente por parte do 
CONTRATANTE no caso de acréscimos ou supressões de quantidades em até 
25% do valor total atualizado, conforme art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. CLÁUSULA NONA: ORÇAMENTO E APROVAÇÃO: 
A solicitação de orçamento não deve ser entendida como autorização para a 
reserva definitiva, e sim mediante a emissão da Autorização de Serviço pelo 
CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: As 
passagens, tanto aéreas quanto rodoviárias, deverão ser emitidas de acordo com 
as necessidades das diversas Secretarias/Fundos Municipais e Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal imediatamente após a assinatura do 
contrato e emissão das Autorizações de Serviços, devendo os bilhetes serem 
entregues no prazo de até 3 horas após a emissão da Autorização de Serviço. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS E DAS 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES: Cabe ao CONTRATANTE, nomear um 
servidor para exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as 
fazes de execução dos fornecimentos contratados, sem prejuízo da obrigação da 
CONTRATADA, de fiscalizar seus prepostos ou subordinados. a)A fiscalização 
do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e às 
suas consequências. b)As PARTES responderão por perdas e danos pelo 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, além de outras cominações 
definidas na legislação em vigor. c)A CONTRATANTE indica, pela portaria N° 

11/17, o Sr. (a) Allan de Sousa Silva, como seu representante responsável pela 
orientação e fiscalização do objeto deste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA: DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: A inexecução 
total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão com as consequências 
contratuais e as previstas em lei. A rescisão também poderá ocorrer por ato 
unilateral do CONTRATANTE, motivado e previsto em lei; amigavelmente, por 
acordo entre as partes; e, judicialmente, nos termos da Lei nº 8.666/93, Art. 77 a 
80. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES: A inobservância pela 
CONTRATADA de cláusula ou obrigação deste contrato, ou de dever originado 
de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará o CONTRATANTE, 
garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as penalidades previstas na 
Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA VINCULAÇÃO: O contrato 
vincula-se a PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 072/2017 e à proposta da 
CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: A CONTRATADA fica obrigada a manter, 
durante a execução deste contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo, de acordo com o art. 55, inciso XIII da Lei 
8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à execução 
deste contrato, e especialmente aos casos omissos, o que determina a Lei 
Federal nº 8.666, de 21.6.93 e demais legislações pertinentes. CLÁUSULA 
DÉCIMA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 
meses e será contado a partir da sua homologação. CLÁUSULA DÉCIMA 
OITAVA: DA PUBLICAÇÃO: O extrato do presente CONTRATO será publicado 
no mural da Câmara e em jornal local, conforme disposto no art. 61, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/93, de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO: As 
partes elegem o Foro da Comarca de Castanhal, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente 
contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. E, por estarem as partes 
justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, 
abaixo nominadas. Castanhal, 19 de outubro de 2017. FUNDAÇÃO CULTURAL 
DE CASTANHAL-FUNCAST, MARIA ELANE GADELHA, CONTRATANTE. 
FRANCISCO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, FRANCISCO 
FERNANDES DE OLIVEIRA, CONTRATADA. TESTEMUNHAS: 1ª   CPF No  2ª   
CPF No 

CONTRATO Nº 20170397 
CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE 
VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E 
RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE: 
RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, A 
FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, 
FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, 
E A EMPRESA FRANCISCO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, 
VINCULADO AO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 072/2017. Pelo 
presente instrumento, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE 
CASTANHAL-IPMC, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.823.005/0001-36, com 
endereço à TV. Floriano Peixoto, 1981, Bairro: Centro, no Município de 
Castanhal - Pará, neste ato representada pela Sra. Presidente, FÁTIMA 
CONCEIÇÃO RAMALHO TAKANO, portador da carteira de identidade nº. 
1464639, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 116.094.192-
00, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO TUR 
VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 
13.135.429/0001-38, com sede na TV. Quintino Bocaiúva n° 2386, Bairro Centro, 
CEP 68743-010, Castanhal/PA, representada neste ato, por seu representante 
Legal FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portadora de 
cédula de identidade RG 3755224, CPF n° 117.986.022-53, doravante 
denominada por CONTRATADA, têm ajustadas o presente Contrato, que se 
regerá pela legislação especifica aplicável, tudo em consonância ao PROCESSO 
Nº 2017/7/8717 vinculado ao edital de licitação Pregão Presencial SRP Nº 
072/2017, regendo-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA 
PRIMEIRA: DO OBJETO: Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de 
SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE 
PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS 
SERVIÇOS DE: RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E 
CANCELAMENTO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
CASTANHAL-PA, COM OS DESCONTOS DESCRITOS ABAIXO:  

ITEM TIPO DE TRANSPORTE PERC. 
DESCONTO 

01 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens aéreas  

7,5% 
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02 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens aéreas (exclusivo) 

7,5% 

03 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens rodoviárias 

4% 

04 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens rodoviárias (exclusivo) 

4% 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato 
será executado em regime de fornecimento parcelado. CLÁUSULA TERCEIRA: 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato 
correrão à conta de recursos do Instituto de Previdência de Castanhal-PA, 
conforme descrito abaixo: Exercício Financeiro: 2017; 19.19 – Instituto de 
Previdência de Castanhal; 09.122.0071 2.121 – Manutenção do Setor 
Administrativo-IPMC; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários . CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO. Fica 
ajustado o valor total estimado de R$ 16.241,20 (dezesseis mil duzentos e 
quarenta e um reais e vinte centavos). A estimativa de preço ora mencionado no 
contrato não obriga a Administração Publica a adquirir todos os serviços que 
foram cotados, visto que se originou de Sistema de registro de preços. Os preços 
das passagens aéreas serão aqueles praticados nas tarifas oficias e/ou 
promocionais fornecidos pelas empresas aéreas, acrescidas dos descontos 
fornecidos pela CONTRATADA; a)Os descontos promocionais fornecidos pelas 
empresas aéreas poderão ser inferiores àqueles previstos na tarifa oficiais, salvo 
em caso de lotação esgotada para os assentos reservados ao atendimento 
daquela; b)Com relação às passagens rodoviárias, os preços serão os praticados 
no mercado, acrescidos dos descontos concedidos pela CONTRATADA. 
CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO: A CONTRATANTE emitirá as 
Autorizações de Serviços, após a aprovação das Autorizações de Despesa, 
constando as passagens a serem adquiridas. Os pagamentos devidos à 
CONTRATADA serão efetuados pelo órgão demandante, no prazo de 30 (trinta) 
dias úteis para as passagens com tarifas normais e 24h para as passagens com 
tarifas promocionais, contados a partir da data de entrega das faturas 
apresentadas pela CONTRATADA (matriz ou filial habilitada), atestadas e 
visadas. O faturamento à CONTRATADA está estritamente vinculado às 
Autorizações de Serviços emitidas pela CONTRATANTE. A fatura que for 
apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, acrescendo-se ao prazo fixado no caput os dias que se 
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação; A devolução da 
fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda os serviços; Pela perfeita e 
completa execução do objeto do Contrato, o CONTRATANTE procederá ao 
pagamento apenas dos serviços efetivamente realizados e recebidos, única e 
exclusivamente através de seu Departamento de Finanças e Contabilidade. 
CLÁUSULA SEXTA: DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO: O pagamento poderá 
ser sustado pelo CONTRATANTE, quando os serviços não estiverem de acordo 
com o estipulado ou por inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato. 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços poderão 
ser suspensos pela CONTRATADA, quando houver débitos em atraso sem a 
devida justificativa por parte do CONTRATANTE. CLÁUSULA OITAVA: DAS 
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: O contrato poderá ser alterado, através de 
termos aditivos, por acordo entre as partes, ou unilateralmente por parte do 
CONTRATANTE no caso de acréscimos ou supressões de quantidades em até 
25% do valor total atualizado, conforme art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. CLÁUSULA NONA: ORÇAMENTO E APROVAÇÃO: 
A solicitação de orçamento não deve ser entendida como autorização para a 
reserva definitiva, e sim mediante a emissão da Autorização de Serviço pelo 
CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: As 
passagens, tanto aéreas quanto rodoviárias, deverão ser emitidas de acordo com 
as necessidades das diversas Secretarias/Fundos Municipais e Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal imediatamente após a assinatura do 
contrato e emissão das Autorizações de Serviços, devendo os bilhetes serem 
entregues no prazo de até 3 horas após a emissão da Autorização de Serviço. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS E DAS 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES: Cabe ao CONTRATANTE, nomear um 
servidor para exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as 
fazes de execução dos fornecimentos contratados, sem prejuízo da obrigação da 
CONTRATADA, de fiscalizar seus prepostos ou subordinados. a)A fiscalização 
do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e às 
suas consequências. b)As PARTES responderão por perdas e danos pelo 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, além de outras cominações 
definidas na legislação em vigor. c)A CONTRATANTE indica, pela portaria N° 
138/17, o Sr. (a) WALCIRNEY SOARES ROSA, como seu representante 
responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste contrato. CLÁUSULA 

DÉCIMA SEGUNDA: DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO. A 
inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão com as 
consequências contratuais e as previstas em lei. A rescisão também poderá 
ocorrer por ato unilateral do CONTRATANTE, motivado e previsto em lei; 
amigavelmente, por acordo entre as partes; e, judicialmente, nos termos da Lei nº 
8.666/93, Art. 77 a 80. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS PENALIDADES: A 
inobservância pela CONTRATADA de cláusula ou obrigação deste contrato, ou 
de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará o 
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as 
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
VINCULAÇÃO: O contrato vincula-se a PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
072/2017 e à proposta da CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS 
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: A CONTRATADA fica 
obrigada a manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no processo, de acordo com o art. 55, inciso 
XIII da Lei 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à 
execução deste contrato, e especialmente aos casos omissos, o que determina a 
Lei Federal nº 8.666, de 21.6.93 e demais legislações pertinentes. CLÁUSULA 
DÉCIMA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 
meses e será contado a partir da sua homologação. CLÁUSULA DÉCIMA 
OITAVA: DA PUBLICAÇÃO: O extrato do presente CONTRATO será publicado 
no mural da Câmara e em jornal local, conforme disposto no art. 61, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/93, de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO: As 
partes elegem o Foro da Comarca de Castanhal, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente 
contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. E, por estarem as partes 
justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, 
abaixo nominadas. Castanhal, 19 de outubro de 2017. INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CASTANHAL-IPMC, FÁTIMA CONCEIÇÃO 
RAMALHO TAKANO, CONTRATANTE. FRANCISCO TUR VIAGENS E 
TURISMO LTDA-ME, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA, 
CONTRATADA. TESTEMUNHAS: 1ª CPF No   2ª CPF No    

CONTRATO Nº 20170394 
CONTRATO PARA SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, 
COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, 
REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, A FIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA E A EMPRESA 
FRANCISCO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, VINCULADO AO 
PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 072/2017. Pelo presente 
instrumento, o MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa jurídica, sediada à Avenida 
Barão do Rio Branco, nº 2232, Centro, Castanhal, Pará, inscrita no CNPJ sob o 
nº 05.121.991/0001-84, por meio da PREFEITURA MUNICPAL DE CASTANHAL, 
com sede neste Município, Estado do Pará, localizada na Av. Barão do Rio 
Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, casado, portador da carteira de 
identidade nº 2317611 SSP-PARÁ, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF 
sob o nº. 057.959.822-53, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir 
denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO TUR VIAGENS E 
TURISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 13.135.429/0001-38, com 
sede na TV. Quintino Bocaiúva n° 2386, Bairro Centro, CEP 68743-010, 
Castanhal/PA, representada neste ato, por seu representante Legal FRANCISCO 
FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portadora de cédula de 
identidade RG 3755224, CPF n° 117.986.022-53 doravante denominada por 
CONTRATADA, têm ajustadas o presente Contrato, que se regerá pela 
legislação especifica aplicável, tudo em consonância ao PROCESSO Nº 
2017/7/8717 vinculado ao edital de licitação Pregão Presencial SRP Nº 072/2017, 
regendo-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA: DO 
OBJETO: Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de SERVIÇOS DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS 
DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, 
A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, 
FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, 
COM OS DESCONTOS DESCRITOS ABAIXO: 

ITEM TIPO DE TRANSPORTE PERC. 
DESCONTO 

01 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens aéreas  

7,5% 
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02 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens aéreas (exclusivo) 

7,5% 

03 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens rodoviárias 

4% 

04 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens rodoviárias  (exclusivo) 

4% 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato 
será executado em regime de fornecimento parcelado. CLÁUSULA TERCEIRA: 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato 
correrão à conta de recursos das diversas Secretarias de Castanhal-PA, 
conforme descrito abaixo: Exercício Financeiro: 2017. 01.01-Gabinete do 
Prefeito;  04.122.0002 2.001 – Manutenção das Atividades do Gabinete do 
Prefeito; 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com Locomoção; 010000- 
Recursos Ordinários; 01.02 – Guarda Municipal; 04.122.0002 2.001 – 
Manutenção e Operacionalização da Guarda Municipal; 3.3.90.33.00 – 
Passagens e Despesas com Locomoção; 010000 – Recursos Ordinários; 02.02 
Secretaria Municipal de Administração; 04.122.0004 2.006 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria Municipal de Administração; 3.3.90.33.00 – Passagens 
e Despesas com Locomoção; 010000 –Recursos Ordinários; 03.03 – Secretaria 
Municipal de Finanças; 04.123.0007 2.011 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria Municipal de Finanças; 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção; 010000 – Recursos Ordinários; 04.04 – Secretaria Municipal de 
Planejamento; 04.121.0006 2.012 – Manutenção e Operacionalização das 
Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento; 3.3.90.33.00 – Passagens e 
Despesas com Locomoção; 010000 – Recursos Ordinários; 05.05 – Secretaria 
Municipal de Suprimentos e Licitação; 04.122.0026 2.014 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria Municipal de Suprimentos e Licitação; 3.3.90.33.00 – 
Passagens e Despesas com Locomoção; 010000 – Recursos Ordinários; 06.06 – 
Secretaria Municipal de Educação; 12.122.0017. 2.015 – Manutenção e 
Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Educação; 
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção; 010000 – Recursos 
Ordinários; 09.09 – Secretaria Municipal de Agricultura; 20.122.0062 2.086 – 
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Agrário; 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção; 010000 – Recursos Ordinários; 11.11 – Secretaria de Obras e 
Urbanismo; 15.452.1056 2.101 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo; 3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com 
Locomoção; 010000 – Recursos Ordinários; 12.01 – Procuradoria Geral do 
Município; 04.062.0003 2.104 – Manutenção das Atividades da Procuradoria 
Geral; 3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com Locomoção; 010000 – 
Recursos Ordinários; 13.13 – Secretaria Municipal de Habitação; 16.122.0009 
2.104 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Habitação; 
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção; 010000 – Recursos 
Ordinários; 14.14 – Secretaria Municipal de Industria, Comercio e Serviços; 
22.122.0011 2.107 – Operacionalização das Atividades de Desenv. Da Sec de 
Industria; 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção; 010000 – 
Recursos Ordinários; 14.14 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente ; 
18.122.0066 2.127 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio 
Ambiente; 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção; 010000 – 
Recursos Ordinários; 14.14 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e 
Desenvolvimento; 15.122.0056 2.132 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Infraestrutura e Desenvolvimento; 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com 
Locomoção; 010000 – Recursos Ordinários; 14.14 – Fundo Municipal de Meio 
Ambiente; 18.122.0066 2.131 – Manutenção das Atividades do Fundo Municipal 
de Meio Ambiente; 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção; 
010000 – Recursos Ordinários; CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO: Fica ajustado 
o valor total estimado de R$ 688.994,00 (seiscentos e oitenta e oito mil 
novecentos e noventa e quatro reais). A estimativa de preço ora mencionado no 
contrato não obriga a Administração Publica a adquirir todos os serviços que 
foram cotados, visto que se originou de Sistema de registro de preços. Os preços 
das passagens aéreas serão aqueles praticados nas tarifas oficias e/ou 
promocionais fornecidos pelas empresas aéreas, acrescidas dos descontos 
fornecidos pela CONTRATADA; a)Os descontos promocionais fornecidos pelas 
empresas aéreas poderão ser inferiores àqueles previstos na tarifa oficiais, salvo 
em caso de lotação esgotada para os assentos reservados ao atendimento 
daquela; b)Com relação às passagens rodoviárias, os preços serão os praticados 
no mercado, acrescidos dos descontos concedidos pela CONTRATADA. 
CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO: A CONTRATANTE emitirá as 
Autorizações de Serviços, após a aprovação das Autorizações de Despesa, 
constando as passagens a serem adquiridas. Os pagamentos devidos à 
CONTRATADA serão efetuados pela órgão demandante, no prazo de 30 (trinta) 
dias úteis para as passagens com tarifas normais e 24h para as passagens com 
tarifas promocionais, contados a partir da data de entrega das faturas 

apresentadas pela CONTRATADA (matriz ou filial habilitada), atestadas e 
visadas. O faturamento à CONTRATADA está estritamente vinculado às 
Autorizações de Serviços emitidas pela CONTRATANTE. A fatura que for 
apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, acrescendo-se ao prazo fixado no caput os dias que se 
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação; A devolução da 
fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda os serviços; Pela perfeita e 
completa execução do objeto do Contrato, o CONTRATANTE procederá ao 
pagamento apenas dos serviços efetivamente realizados e recebidos, única e 
exclusivamente através de seu Departamento de Finanças e Contabilidade. 
CLÁUSULA SEXTA: DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO: O pagamento poderá 
ser sustado pelo CONTRATANTE, quando os serviços não estiverem de acordo 
com o estipulado ou por inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato. 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços poderão 
ser suspensos pela CONTRATADA, quando houver débitos em atraso sem a 
devida justificativa por parte do CONTRATANTE. CLÁUSULA OITAVA: DAS 
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: O contrato poderá ser alterado, através de 
termos aditivos, por acordo entre as partes, ou unilateralmente por parte do 
CONTRATANTE no caso de acréscimos ou supressões de quantidades em até 
25% do valor total atualizado, conforme art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. CLÁUSULA NONA: ORÇAMENTO E APROVAÇÃO: 
A solicitação de orçamento não deve ser entendida como autorização para a 
reserva definitiva, e sim mediante a emissão da Autorização de Serviço pelo 
CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: As 
passagens, tanto aéreas quanto rodoviárias, deverão ser emitidas de acordo com 
as necessidades das diversas Secretarias/Fundos Municipais e Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal imediatamente após a assinatura do 
contrato e emissão das Autorizações de Serviços, devendo os bilhetes serem 
entregues no prazo de até 3 horas após a emissão da Autorização de Serviço. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS E DAS 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES: Cabe ao CONTRATANTE, nomear um 
servidor para exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as 
fazes de execução dos fornecimentos contratados, sem prejuízo da obrigação da 
CONTRATADA, de fiscalizar seus prepostos ou subordinados. a)A fiscalização 
do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e às 
suas consequências. a)As PARTES responderão por perdas e danos pelo 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, além de outras cominações 
definidas na legislação em vigor. b)A CONTRATANTE indica, pela portaria N° 
2.889/17, o Sr. (a) BRENDA COSTA FREITAS, matriculan°9990526 como seu 
representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO 
CONTRATO: A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua 
rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei. A rescisão 
também poderá ocorrer por ato unilateral do CONTRATANTE, motivado e 
previsto em lei; amigavelmente, por acordo entre as partes; e, judicialmente, nos 
termos da Lei nº 8.666/93, Art. 77 a 80. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES: A inobservância pela CONTRATADA de cláusula ou obrigação 
deste contrato, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, 
autorizará o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, 
as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
VINCULAÇÃO: O contrato vincula-se a PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
072/2017 e à proposta da CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS 
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: A CONTRATADA fica 
obrigada a manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no processo, de acordo com o art. 55, inciso 
XIII da Lei 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à 
execução deste contrato, e especialmente aos casos omissos, o que determina a 
Lei Federal nº 8.666, de 21.6.93 e demais legislações pertinentes. CLÁUSULA 
DÉCIMA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 
meses e será contado a partir da sua homologação. CLÁUSULA DÉCIMA 
OITAVA: DA PUBLICAÇÃO: O extrato do presente CONTRATO será publicado 
no mural da Câmara e em jornal local, conforme disposto no art. 61, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/93, de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO: As 
partes elegem o Foro da Comarca de Castanhal, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente 
contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. E, por estarem as partes 
justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, 
abaixo nominadas. Castanhal, 19 de outubro de 2017. MUNICÍPIO DE 
CASTANHAL, PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, PEDRO COELHO 
DA MOTA FILHO, CONTRATANTE. FRANCISCO TUR VIAGENS E TURISMO 
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LTDA-ME, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONTRATADA. 
TESTEMUNHAS: 1ª CPF No  2ª CPF No 

CONTRATO Nº 20170395 
CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE 
VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E 
RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE 
RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, A 
FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, 
FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA E 
A EMPRESA FRANCISCO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, VINCULADO 
AO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 072/2017. Pelo presente 
instrumento, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 11.431.771/0001-50, com endereço à Av. Barão do Rio Branco, 814, Bairro: 
Nova Olinda, no Município de Castanhal - Pará, neste ato representada pelo Sr. 
Secretário de Transporte e Trânsito, JOSE RAIMUNDO CARVALHO DOS 
SANTOS, portador da carteira de identidade nº. 1859873-2ª VIA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 167.098.532-68, a seguir 
denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO TUR VIAGENS E 
TURISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 13.135.429/0001-38, com 
sede na TV. Quintino Bocaiúva n° 2386, Bairro Centro, CEP 68743-010, 
Castanhal/PA, representada neste ato, por sua representante Legal FRANCISCO 
FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portadora de cédula de 
identidade RG 3755224, CPF n° 117.986.022-53 doravante denominada por 
CONTRATADA, têm ajustadas o presente Contrato, que se regerá pela 
legislação especifica aplicável, tudo em consonância ao PROCESSO Nº 
2017/7/8717 vinculado ao edital de licitação Pregão Presencial SRP Nº 072/2017, 
regendo-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA: DO 
OBJETO: Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de SERVIÇOS DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS 
DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, 
A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, 
FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, 
COM OS DESCONTOS DESCRITOS ABAIXO: 

ITEM TIPO DE TRANSPORTE PERC. 
DESCONTO 

01 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens aéreas  

7,5% 

02 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens aéreas (exclusivo) 

7,5% 

03 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens rodoviárias 

4% 

04 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de 
passagens. rodoviárias  (exclusivo) 

4% 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato 
será executado em regime de fornecimento parcelado. CLÁUSULA TERCEIRA: 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato 
correrão à conta de recursos das diversas Secretarias, Fundos Municipais e 
Instituto de Previdência de Castanhal-PA, conforme descrito abaixo: Exercício 
Financeiro: 2017; 08.09 – Fundo Municipal de Assistência Social; 08.122 0050 
2.068 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social; 
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção; 010000 – Recurso 
Ordinários; 08.08 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 08.122 0050 
2.068 – Manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Assistência Social; 
3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção; 010000 – Recurso 
Ordinários; CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO: Fica ajustado o valor total 
estimado de R$ 44.064,80 (quarenta e quatro mil sessenta e quatro reais e 
oitenta centavos). A estimativa de preço ora mencionado no contrato não obriga 
a Administração Publica a adquirir todos os serviços que foram cotados, visto 
que se originou de Sistema de registro de preços. Os preços das passagens 
aéreas serão aqueles praticados nas tarifas oficias e/ou promocionais fornecidos 
pelas empresas aéreas, acrescidas dos descontos fornecidos pela 
CONTRATADA; a)Os descontos promocionais fornecidos pelas empresas aéreas 
poderão ser inferiores àqueles previstos na tarifa oficiais, salvo em caso de 
lotação esgotada para os assentos reservados ao atendimento daquela; b)Com 
relação às passagens rodoviárias, os preços serão os praticados no mercado, 
acrescidos dos descontos concedidos pela CONTRATADA. CLÁUSULA 
QUINTA: DO PAGAMENTO: A CONTRATANTE emitirá as Autorizações de 
Serviços, após a aprovação das Autorizações de Despesa, constando as 
passagens a serem adquiridas. Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão 

efetuados pela órgão demandante, no prazo de 30 (trinta) dias úteis para as 
passagens com tarifas normais e 24h para as passagens com tarifas 
promocionais, contados a partir da data de entrega das faturas apresentadas 
pela CONTRATADA (matriz ou filial habilitada), atestadas e visadas. O 
faturamento à CONTRATADA está estritamente vinculado às Autorizações de 
Serviços emitidas pela CONTRATANTE. A fatura que for apresentada com erro 
será devolvida à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescendo-
se ao prazo fixado no caput os dias que se passarem entre a data da devolução 
e a da reapresentação; A devolução da fatura não aprovada pelo 
CONTRATANTE, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a 
CONTRATADA suspenda os serviços; Pela perfeita e completa execução do 
objeto do Contrato, o CONTRATANTE procederá ao pagamento apenas dos 
serviços efetivamente realizados e recebidos, única e exclusivamente através de 
seu Departamento de Finanças e Contabilidade. CLÁUSULA SEXTA: DA 
SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO: O pagamento poderá ser sustado pelo 
CONTRATANTE, quando os serviços não estiverem de acordo com o estipulado 
ou por inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato. CLÁUSULA 
SÉTIMA: DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços poderão ser 
suspensos pela CONTRATADA, quando houver débitos em atraso sem a devida 
justificativa por parte do CONTRATANTE. CLÁUSULA OITAVA: DAS 
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: O contrato poderá ser alterado, através de 
termos aditivos, por acordo entre as partes, ou unilateralmente por parte do 
CONTRATANTE no caso de acréscimos ou supressões de quantidades em até 
25% do valor total atualizado, conforme art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. CLÁUSULA NONA: ORÇAMENTO E APROVAÇÃO: 
A solicitação de orçamento não deve ser entendida como autorização para a 
reserva definitiva, e sim mediante a emissão da Autorização de Serviço pelo 
CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: As 
passagens, tanto aéreas quanto rodoviárias, deverão ser emitidas de acordo com 
as necessidades das diversas Secretarias/Fundos Municipais e Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal imediatamente após a assinatura do 
contrato e emissão das Autorizações de Serviços, devendo os bilhetes serem 
entregues no prazo de até 3 horas após a emissão da Autorização de Serviço. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS E DAS 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES: Cabe ao CONTRATANTE, nomear um 
servidor para exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as 
fazes de execução dos fornecimentos contratados, sem prejuízo da obrigação da 
CONTRATADA, de fiscalizar seus prepostos ou subordinados. a)A fiscalização 
do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e às 
suas consequências. b)As PARTES responderão por perdas e danos pelo 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, além de outras cominações 
definidas na legislação em vigor. c)A CONTRATANTE indica, pela portaria N° 
099/17, o Sr. (a) RODRIGO ALOYSIO SOUSA VINHOTE, matricula n°6551-0, 
como seu representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto 
deste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA INEXECUÇÃO E 
RESCISÃO DO CONTRATO: A inexecução total ou parcial deste contrato 
ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei. 
A rescisão também poderá ocorrer por ato unilateral do CONTRATANTE, 
motivado e previsto em lei; amigavelmente, por acordo entre as partes; e, 
judicialmente, nos termos da Lei nº 8.666/93, Art. 77 a 80. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA: DAS PENALIDADES: A inobservância pela CONTRATADA de 
cláusula ou obrigação deste contrato, ou de dever originado de norma legal ou 
regulamentar pertinente, autorizará o CONTRATANTE, garantida a prévia 
defesa, a aplicar, em cada caso, as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA VINCULAÇÃO: O contrato vincula-se a 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 072/2017 e à proposta da CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO: A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a execução 
deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
processo, de acordo com o art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA: DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à execução deste contrato, e 
especialmente aos casos omissos, o que determina a Lei Federal nº 8.666, de 
21.6.93 e demais legislações pertinentes. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 meses e será contado a 
partir da sua homologação. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO: O 
extrato do presente CONTRATO será publicado no mural da Câmara e em jornal 
local, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, de 1993. 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca 
de Castanhal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 
para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser 
resolvidas pelas partes. E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o 
presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único 
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efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nominadas. Castanhal, 19 
de outubro de 2017. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JOSE RAIMUNDO 
CARVALHO DOS SANTOS, CONTRATANTE. FRANCISCO TUR VIAGENS E 
TURISMO LTDA-ME, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA, 
CONTRATADA. TESTEMUNHAS: 1ª CPF No     2ª CPF No 

CONTRATO Nº 20170398 
CONTRATO PARA A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O 
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, 
COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, 
REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, A FIM DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA E A EMPRESA 
FRANCISCO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, VINCULADO AO 
PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 072/2017. Pelo presente 
instrumento, o FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, por meio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
17.859.691/0001-86, com endereço à Rua Presidente Kennedy, s/n, Bairro: 
Estrela, no Município de Castanhal - Pará, neste ato representada pelo Sr. 
Secretário de Transporte e Trânsito, NAILTON NAZARENO CARVALHO DE 
OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2437282, 
inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 626.739.472-72, a seguir 
denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO TUR VIAGENS E 
TURISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 13.135.429/0001-38, com 
sede na TV. Quintino Bocaiúva n° 2386, Bairro Centro, CEP 68743-010, 
Castanhal/PA, representada neste ato, por sua representante Legal FRANCISCO 
FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portadora de cédula de 
identidade RG 3755224, CPF n° 117.986.022-53 doravante denominada por 
CONTRATADA, têm ajustadas o presente Contrato, que se regerá pela 
legislação especifica aplicável, tudo em consonância ao PROCESSO Nº 
2017/7/8717 vinculado ao edital de licitação Pregão Presencial SRP Nº 072/2017, 
regendo-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA: DO 
OBJETO: Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de SERVIÇOS DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS 
DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, 
A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, 
FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, 
COM OS DESCONTOS DESCRITOS ABAIXO: 

ITEM TIPO DE TRANSPORTE PERC. 
DESCONTO 

01 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento 
de passagens aéreas  

7,5% 

02 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento 
de passagens aéreas (exclusivo) 

7,5% 

03 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento 
de passagens rodoviárias 

4% 

04 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento 
de passagens rodoviárias (exclusivo) 

4% 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO: O objeto deste contrato 
será executado em regime de fornecimento parcelado. CLÁUSULA TERCEIRA: 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato 
correrão à conta de recursos do Fundo Municipal de Esporte e Lazer de 
Castanhal-PA, conforme descrito abaixo: Exercício Financeiro: 2017; 15.16 – 
Fundo Municipal de Esporte e Lazer; 27.812 0020 2.115 – Operacionalização das 
Ações do Fundo Municipal de Esporte e Lazer; 3.3.90.33.00 – Passagens e 
Despesas com Locomoção; 010000 – Recurso Ordinários; 15.15 – Secretaria 
Municipal de Desporto e Lazer; 27.812 0020 2.111 – Manutenção das Atividades 
da Secretaria Municipal de Desporto e Lazer; 3.3.90.33.00 – Passagens e 
Despesas com Locomoção; 010000 – Recurso Ordinários. CLÁUSULA QUARTA: 
DO PREÇO: Fica ajustado o valor total estimado de R$ 68.448,80 (sessenta e 
oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). A estimativa de 
preço ora mencionado no contrato não obriga a Administração Publica a adquirir 
todos os serviços que foram cotados, visto que se originou de Sistema de 
registro de preços. Os preços das passagens aéreas serão aqueles praticados 
nas tarifas oficias e/ou promocionais fornecidos pelas empresas aéreas, 
acrescidas dos descontos fornecidos pela CONTRATADA; a)Os descontos 
promocionais fornecidos pelas empresas aéreas poderão ser inferiores àqueles 
previstos na tarifa oficiais, salvo em caso de lotação esgotada para os assentos 
reservados ao atendimento daquela; b)Com relação às passagens rodoviárias, 
os preços serão os praticados no mercado, acrescidos dos descontos 

concedidos pela CONTRATADA. CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO: A 
CONTRATANTE emitirá as Autorizações de Serviços, após a aprovação das 
Autorizações de Despesa, constando as passagens a serem adquiridas. Os 
pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados pelo órgão demandante, 
no prazo de 30 (trinta) dias úteis para as passagens com tarifas normais e 24h 
para as passagens com tarifas promocionais, contados a partir da data de 
entrega das faturas apresentadas pela CONTRATADA (matriz ou filial habilitada), 
atestadas e visadas. O faturamento à CONTRATADA está estritamente vinculado 
às Autorizações de Serviços emitidas pela CONTRATANTE. A fatura que for 
apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, acrescendo-se ao prazo fixado no caput os dias que se 
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação; A devolução da 
fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda os serviços; Pela perfeita e 
completa execução do objeto do Contrato, o CONTRATANTE procederá ao 
pagamento apenas dos serviços efetivamente realizados e recebidos, única e 
exclusivamente através de seu Departamento de Finanças e Contabilidade. 
CLÁUSULA SEXTA: DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO: O pagamento poderá 
ser sustado pelo CONTRATANTE, quando os serviços não estiverem de acordo 
com o estipulado ou por inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato. 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços poderão 
ser suspensos pela CONTRATADA, quando houver débitos em atraso sem a 
devida justificativa por parte do CONTRATANTE. CLÁUSULA OITAVA: DAS 
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: O contrato poderá ser alterado, através de 
termos aditivos, por acordo entre as partes, ou unilateralmente por parte do 
CONTRATANTE no caso de acréscimos ou supressões de quantidades em até 
25% do valor total atualizado, conforme art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. CLÁUSULA NONA: ORÇAMENTO E APROVAÇÃO: 
A solicitação de orçamento não deve ser entendida como autorização para a 
reserva definitiva, e sim mediante a emissão da Autorização de Serviço pelo 
CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: As 
passagens, tanto aéreas quanto rodoviárias, deverão ser emitidas de acordo com 
as necessidades das diversas Secretarias/Fundos Municipais e Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal imediatamente após a assinatura do 
contrato e emissão das Autorizações de Serviços, devendo os bilhetes serem 
entregues no prazo de até 3 horas após a emissão da Autorização de Serviço. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS E DAS 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES: Cabe ao CONTRATANTE, nomear um 
servidor para exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as 
fazes de execução dos fornecimentos contratados, sem prejuízo da obrigação da 
CONTRATADA, de fiscalizar seus prepostos ou subordinados. a)A fiscalização 
do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e às 
suas consequências. b)As PARTES responderão por perdas e danos pelo 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, além de outras cominações 
definidas na legislação em vigor. c)A CONTRATANTE indica pela portaria N° 
007/17, o Sr. JEFERSON BARRAL DE OLIVEIRA, matricula nº 987972 como seu 
representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste 
contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO 
CONTRATO: A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua 
rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei. A rescisão 
também poderá ocorrer por ato unilateral do CONTRATANTE, motivado e 
previsto em lei; amigavelmente, por acordo entre as partes; e, judicialmente, nos 
termos da Lei nº 8.666/93, Art. 77 a 80. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES: A inobservância pela CONTRATADA de cláusula ou obrigação 
deste contrato, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, 
autorizará o CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, 
as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
VINCULAÇÃO: O contrato vincula-se a PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
072/2017 e à proposta da CONTRATADA. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS 
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: A CONTRATADA fica 
obrigada a manter, durante a execução deste contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no processo, de acordo com o art. 55, inciso 
XIII da Lei 8.666/93. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à 
execução deste contrato, e especialmente aos casos omissos, o que determina a 
Lei Federal nº 8.666, de 21.6.93 e demais legislações pertinentes. CLÁUSULA 
DÉCIMA SÉTIMA: DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 
meses e será contado a partir da sua homologação. CLÁUSULA DÉCIMA 
OITAVA: DA PUBLICAÇÃO: O extrato do presente CONTRATO será publicado 
no mural da Câmara e em jornal local, conforme disposto no art. 61, parágrafo 
único, da Lei nº 8.666/93, de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO: As 
partes elegem o Foro da Comarca de Castanhal, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja para dirimir questões oriundas do presente 
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contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes. E, por estarem as partes 
justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, 
abaixo nominadas. Castanhal, 19 de outubro de 2017. FUNDO MUNICIPAL DE 
ESPORTE E LAZER, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, 
NAILTON NAZARENO CARVALHO DE OLIVEIRA, CONTRATANTE. 
FRANCISCO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, FRANCISCO 
FERNANDES DE OLIVEIRA, CONTRATADA. TESTEMUNHAS: 1ª CPF No  2ª 
CPF No 

CONTRATO Nº 20170396 
CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE 
VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E 
RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE 
RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, A 
FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, 
FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, 
E A EMPRESA FRANCISCO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, 
VINCULADO AO PROCESSO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 072/2017. Pelo 
presente instrumento, o FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, 
por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.527.565/0001-07, com endereço à Av. Senador 
Lemos, 1023, Bairro: Centro, no Município de Castanhal - Pará, neste ato 
representada pelo Sr. Secretário de Transporte e Trânsito, ELDER RIBEIRO DA 
SILVA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 16.226 SEGUP-
PA, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 373.795.422-49, a 
seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa FRANCISCO TUR VIAGENS 
E TURISMO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 13.135.429/0001-38, com 
sede na TV. Quintino Bocaiúva n° 2386, Bairro Centro, CEP 68743-010, 
Castanhal/PA, representada neste ato, por seu representante Legal FRANCISCO 
FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portadora de cédula de 
identidade RG 3755224, CPF n° 117.986.022-53 doravante denominada por 
CONTRATADA, têm ajustadas o presente Contrato, que se regerá pela 
legislação especifica aplicável, tudo em consonância ao PROCESSO Nº 
2017/7/8717 vinculado ao edital de licitação Pregão Presencial SRP Nº 072/2017, 
regendo-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA: DO 
OBJETO: Constitui o objeto do presente Contrato a prestação de SERVIÇOS DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS 
AÉREAS E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS 
DE: RESERVA EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO, 
A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, 
FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, 
COM OS DESCONTOS DESCRITOS ABAIXO: 

ITEM TIPO DE TRANSPORTE PERC. 
DESCONTO 

01 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento 
de passagens aéreas  

7,5% 

02 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento 
de passagens aéreas (exclusivo) 

7,5% 

03 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento 
de passagens rodoviárias 

4% 

04 Serviço de agenciamento de viagens para fornecimento 
de passagens rodoviárias  (exclusivo) 

4% 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO; O objeto deste contrato 
será executado em regime de fornecimento parcelado. CLÁUSULA TERCEIRA: 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato 
correrão à conta de recursos do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito de 
Castanhal-PA, conforme descrito abaixo: Exercício Financeiro: 2017; 18.18 – 
Fundo Municipal de Transporte e Transito; 26.122.0025.2118 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Transporte e Trânsito; 3.3.90.33.00 – Passagens e 
Despesas com Locomoção; 010000 – Recurso Ordinários; CLÁUSULA QUARTA: 
DO PREÇO: Fica ajustado o valor total estimado de R$ 20.225,40 (vinte mil 
duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos). A estimativa de preço ora 
mencionado no contrato não obriga a Administração Publica a adquirir todos os 
serviços que foram cotados, visto que se originou de Sistema de registro de 
preços. Os preços das passagens aéreas serão aqueles praticados nas tarifas 
oficias e/ou promocionais fornecidos pelas empresas aéreas, acrescidas dos 
descontos fornecidos pela CONTRATADA; a)Os descontos promocionais 
fornecidos pelas empresas aéreas poderão ser inferiores àqueles previstos na 
tarifa oficiais, salvo em caso de lotação esgotada para os assentos reservados 
ao atendimento daquela; b)Com relação às passagens rodoviárias, os preços 
serão os praticados no mercado, acrescidos dos descontos concedidos pela 

CONTRATADA. CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO: A CONTRATANTE 
emitirá as Autorizações de Serviços, após a aprovação das Autorizações de 
Despesa, constando as passagens a serem adquiridas. Os pagamentos devidos 
à CONTRATADA serão efetuados pelo órgão demandante, no prazo de 30 
(trinta) dias úteis para as passagens com tarifas normais e 24h para as 
passagens com tarifas promocionais, contados a partir da data de entrega das 
faturas apresentadas pela CONTRATADA (matriz ou filial habilitada), atestadas e 
visadas. O faturamento à CONTRATADA está estritamente vinculado às 
Autorizações de Serviços emitidas pela CONTRATANTE. A fatura que for 
apresentada com erro será devolvida à CONTRATADA para retificação e 
reapresentação, acrescendo-se ao prazo fixado no caput os dias que se 
passarem entre a data da devolução e a da reapresentação; A devolução da 
fatura não aprovada pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda os serviços; Pela perfeita e 
completa execução do objeto do Contrato, o CONTRATANTE procederá ao 
pagamento apenas dos serviços efetivamente realizados e recebidos, única e 
exclusivamente através de seu Departamento de Finanças e Contabilidade. 
CLÁUSULA SEXTA: DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO: O pagamento poderá 
ser sustado pelo CONTRATANTE, quando os serviços não estiverem de acordo 
com o estipulado ou por inadimplemento de qualquer cláusula deste contrato. 
CLÁUSULA SÉTIMA: DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços poderão 
ser suspensos pela CONTRATADA, quando houver débitos em atraso sem a 
devida justificativa por parte do CONTRATANTE. CLÁUSULA OITAVA: DAS 
ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: O contrato poderá ser alterado, através de 
termos aditivos, por acordo entre as partes, ou unilateralmente por parte do 
CONTRATANTE no caso de acréscimos ou supressões de quantidades em até 
25% do valor total atualizado, conforme art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações. CLÁUSULA NONA: ORÇAMENTO E APROVAÇÃO: 
A solicitação de orçamento não deve ser entendida como autorização para a 
reserva definitiva, e sim mediante a emissão da Autorização de Serviço pelo 
CONTRATANTE. CLÁUSULA DÉCIMA: DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: As 
passagens, tanto aéreas quanto rodoviárias, deverão ser emitidas de acordo com 
as necessidades das diversas Secretarias/Fundos Municipais e Instituto de 
Previdência do Município de Castanhal imediatamente após a assinatura do 
contrato e emissão das Autorizações de Serviços, devendo os bilhetes serem 
entregues no prazo de até 3 horas após a emissão da Autorização de Serviço. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DOS DIREITOS E DAS 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES: Cabe ao CONTRATANTE, nomear um 
servidor para exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as 
fazes de execução dos fornecimentos contratados, sem prejuízo da obrigação da 
CONTRATADA, de fiscalizar seus prepostos ou subordinados. a)A fiscalização 
do CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados e às 
suas consequências. b)As PARTES responderão por perdas e danos pelo 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, além de outras cominações 
definidas na legislação em vigor. c)A CONTRATANTE indica, pela portaria N° 
088/17, o Sr. (a) Maria dos REMEDIOS CASIMIRO TORRES, matricula nº 
95354, como seu representante responsável pela orientação e fiscalização do 
objeto deste contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA INEXECUÇÃO E 
RESCISÃO DO CONTRATO: A inexecução total ou parcial deste contrato 
ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em lei. 
A rescisão também poderá ocorrer por ato unilateral do CONTRATANTE, 
motivado e previsto em lei; amigavelmente, por acordo entre as partes; e, 
judicialmente, nos termos da Lei nº 8.666/93, Art. 77 a 80. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA: DAS PENALIDADES: A inobservância pela CONTRATADA de 
cláusula ou obrigação deste contrato, ou de dever originado de norma legal ou 
regulamentar pertinente, autorizará o CONTRATANTE, garantida a prévia 
defesa, a aplicar, em cada caso, as penalidades previstas na Lei nº 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA VINCULAÇÃO: O contrato vincula-se a 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 072/2017 e à proposta da CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO: A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a execução 
deste contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
processo, de acordo com o art. 55, inciso XIII da Lei 8.666/93. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA: DA LEGISLAÇÃO: Aplica-se à execução deste contrato, e 
especialmente aos casos omissos, o que determina a Lei Federal nº 8.666, de 
21.6.93 e demais legislações pertinentes. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do contrato será de 12 meses e será contado a 
partir da sua homologação. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO: O 
extrato do presente CONTRATO será publicado no mural da Câmara e em jornal 
local, conforme disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, de 1993. 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DO FORO: As partes elegem o Foro da Comarca 
de Castanhal, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja 
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para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser 
resolvidas pelas partes. E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o 
presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um único 
efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo nominadas. Castanhal, 19 
de outubro de 2017. FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, ELDER RIBEIRO 
DA SILVA, CONTRATANTE. FRANCISCO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-
ME, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONTRATADA. 
TESTEMUNHAS: 1ª  CPF No    2ª CPF No 

 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre 
o Município de CASTANHAL e as Empresas cujos preços estão a seguir 
registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº SRP 
072/2017. Empresa: FRANCISCO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME; 
C.N.P.J. nº 13.135.429/0001-38, estabelecida à TRAV. QUINTINO 
BOCVAIUVA,2386, CENTRO, Castanhal PA, (91) 3721-6698, representada 
neste ato pelo Sr(a). CARMEN SILVIA SANTIAGO DE LIMA, C.P.F. nº 
281.662.802-72. ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE 
QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 00001 SERVIÇO DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIM SERVIÇO 266.00 
1.502,200 399.585,20 ENTO DE PASSAGENS AEREAS 00002 SERVIÇO DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNEC.D SERVIÇO 14.00 
1.502,200 21.030,80 E PASSAG. AEREAS (EXCLUSIVO) 00003 SERVIÇO DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNECIM SERVIÇO 713.00 609,600 
434.644,80 ENTO DE PASSAG. RODOVIARIAS 00004 SERVIÇO DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA O FORNE.DE SERVIÇO 37.00 609,600 
22.555,20 PASSG.RODOV. (EXCLUSIVO) VALOR TOTAL R$ 877.816,00 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2017, VINCULADA AO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 074/2017. 

Às nove horas do dia treze de outubro do ano de dois mil e dezessete, de um 
lado a MUNICÍPIO DE CASTANHAL-PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, neste ato representado por seu Pregoeiro o Sr. Erick Rodrigues 
Sacramento, localizada à Av. Barão do Rio Branco, 2232, Bairro: Centro - neste 
Município de Castanhal/PA, nos termos das Leis nº. 8.666/93, 10.520/2002, do 
Decreto 7892/2013, das demais normas legais aplicáveis e de acordo com o 
resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial 
SRP nº 074/2017, Processo de nº 2017/7/8851 publicada na imprensa oficial e 
homologado pelo Sr. Prefeito Municipal, e observadas as condições do edital que 
integra este instrumento de registro, resolve registrar os preços cotados, 
relativamente ao produto/serviço especificado no Anexo I do edital, que passa a 
fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e 
proposta de preços apresentados pelos licitantes classificados, conforme segue: 
1. Os preços, as quantidades e as especificações dos objetos registrados nesta 
Ata, encontram-se indicados na planilha em anexo. 2. DO OBJETO: A presente 
Ata decorre da licitação realizada sob a modalidade Pregão Presencial SRP nº 
074/2017, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. PEDRO 
COELHO DA MOTA FILHO, tendo por Objeto a contratação de empresa 
especializada para PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM 
CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
CASTANHAL-PA, para atendimento por um período de 12 (doze) meses. 3.  DO 
FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados, observada 
a ordem de classificação, os preços dos fornecedores registrados, objetivando o 
compromisso de PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM 
CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE 
CASTANHAL-PA, para atendimento por um período de 12 (doze) meses, nas 
condições estabelecidas no instrumento convocatório. 4. DA EXPECTATIVA DO 
FORNECIMENTO: Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de 
Castanhal/PA, a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo 
ocorrer licitações específicas para a aquisição dos objetos, obedecida a 
legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência de 
fornecimento/serviço, em igualdades de condições. 4.1. O ajuste com o 
fornecedor registrado será formalizado mediante assinatura do Contrato, 
observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP 
nº074/2017. 4.2. O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante 
Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão 
Presencial SRP nº 074/2017.  4.3. A presente Ata de Registro de Preço poderá 
ser usada por outros órgãos, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de 
Castanhal. 5.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: a presente 
ata terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 5.1. Os 
fornecedores registrados ficam obrigados, dentro dos quantitativos estimados, a 

atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de 
Preços. 6. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 
O fornecimento dos produtos e/ou serviços, dar-se-á durante a vigência desta 
Ata, no prazo máximo de até o 05 (dias) dias úteis da data de solicitação do 
mesmo no endereço constante na ordem de fornecimento neste Município de 
Castanhal/PA. 6.1. Na eventualidade de se verificar falhas ou imperfeições que 
impeçam o recebimento dos produtos/serviços, a CONTRATADA providenciará 
as medidas saneadoras, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas, sendo de sua inteira responsabilidade todas as despesas oriundas 
de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de entrega. 6.2.  O 
não atendimento dos prazos implicará em penalidades a CONTRATADA, sob 
pena de rescisão do contrato de pretação de serviços. 6.3. Não serão motivos 
para dilatação dos prazos, decorrentes de atrasos na entrega de 
materiais/serviços por parte de eventuais subfornecedores da CONTRATADA, a 
qual assume assim a integral responsabilidade decorrente deste ajuste, salvo por 
motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovado. 6.4. A 
CONTRATADA será responsável pelo transporte e entrega dos 
produtos/serviços, desde a sua origem até o endereço definido acima, sem 
quaisquer complementos nos preços contratados ou pagamento adicional 
referente a frete. 7. DOS PREÇOS: A CONTRATANTE pagará às empresas 
vencedoras, o valor estipulado para cada item, conforme planilha em anexo. 7.1 
O prazo para pagamento, após o recebimento dos produtos/serviços e aceite da 
Nota Fiscal pela Prefeitura Municipal de Castanhal, efetivar-se-á em até 30 
(trinta) dias úteis, após o repasse dos recursos financeiros do programa, ocorrerá 
mediante Ordem Bancária e/ou Cheque Nominal em favor da VENCEDORA. 7.2 
Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam o 
pagamento da despesa, aquela será devolvida ao contratado, e o pagamento 
ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação 
ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus a 
CONTRATANTE. 7.3 Caso a VENCEDORA seja optante pelo Sistema Integrado 
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a 
devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições, conforme legislação em vigor. 7.4 Para execução do pagamento 
de que trata o item acima, a CONTRATADA deverá fazer constar na Nota Fiscal 
correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome da 
CONTRATANTE, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco 
e a respectiva Agência, bem como a juntada de prova da situação regular 
perante a Receita Federal, através da Certidão Negativa de Débitos Federais, 
Receita Estadual, perante a Certidão Negativa de Debito Estadual, Receita 
Municipal, perante a Certidão Negativa de Débitos Municipais, bem como FGTS 
E CNDT. 7.5 Não haverá reajustamento de preços, durante a vigência deste 
Contrato.  7.5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, 
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução 
do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a 
retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do 
fornecimento/serviço, o Contrato poderá ser revisado, objetivando a manutenção 
do equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste. 7.5.1.1 Na hipótese de 
solicitação de revisão dos preços, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato, por meio de apresentação de planilha(s) 
detalhada(s) de e documentação correlata (lista de preços da fonte produtora 
e/ou transportadora, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, 
etc.), que comprovem que o fornecimento tornou-se inviável nas condições 
inicialmente avençadas. 7.5.1.2 Fica facultado à CONTRATANTE realizar ampla 
pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos 
dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão dos preços pactuados. 7.5.1.3 A 
eventual autorização da revisão dos preços será concedida após a análise 
técnica e jurídica da CONTRATANTE, a partir da data do efetivo desequilíbrio da 
equação econômico-financeira, apurada em processo administrativo. 7.5.1.4 
Enquanto eventuais solicitações de revisão dos preços pactuados estiverem 
sendo analisadas, a CONTRATADA não poderá suspender o fornecimento dos 
produtos/serviços Contratados e o pagamento será realizado ao preço vigente. 
7.5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem 
como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
poderão implicar na revisão destes para mais ou menos, conforme o caso. 8. 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 8.1. As empresas ora signatárias obrigam-se 
a: 8.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento/serviço dos itens a 
qual sagrou-se vencedora, bem como pela legislação vigente inerente ao objeto 
contratual. 8.1.2. Entregar o material/serviço, objeto deste ajuste, de acordo com 
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as normas de segurança, de transporte, de armazenagem e acondicionamento. 
8.1.3. As CONTRATADAS é vedado, sob as penas da Lei, prestar quaisquer 
informações a terceiros sobre a natureza ou o andamento do 
fornecimento/serviço, objeto desta relação, bem como divulgar, através de 
quaisquer meios de comunicação, dados e informes relativos ao mesmo, à 
tecnologia adotada e à documentação envolvida, salvo por expressa autorização 
da CONTRATANTE. 8.1.4. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou 
qualquer outra informação acerca do fornecimento/serviço, objeto deste Contrato, 
sem prévia autorização da CONTRATANTE. 8.1.5. Responder, diretamente por 
quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução 
da presente relação, independentemente de outras cominações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita. 8.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 8.2.1. Prestar às 
CONTRATADAS todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento/serviço 
dos itens contratados. 8.2.2. Efetuar os pagamentos devidos nos termos acima 
dispostos. 8.2.4. Aplicar aos Fornecedores, as penalidades previstas nas leis que 
regem a matéria, pelo descumprimento de suas cláusulas. 9. DAS 
PENALIDADES: A Administração poderá aplicar ao licitante vencedor, 
assegurada a defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes 
penalidades: a)Advertência; b)Multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) 
por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, incidente sobre o 
valor total da fatura, contado a partir da solicitação de entrega do bem/serviço 
encaminhada pela Administração; c)Multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta 
por cento) sobre o valor do fornecimento/serviço, quando decorridos 30 dias, ou 
mais, de atraso; d)Suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do 
fornecimento/serviço, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota 
de Empenho; e)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no item anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. 9.1. Se o licitante fornecedor 
não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com amparo na 
letra “a” do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da intimação, 
a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer 
jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 
30% (trinta por cento). 9.2. Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de 
advertência ou suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a pessoa, física ou jurídica, que 
praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. 10. DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO: A 
CONTRATANTE deverá designar um fiscal de contrato para acompanhar as 
atividades e acompanhar a execução, de modo que em suas funções deverá: a)A 
qualquer tempo e a seu critério, acompanhar o fornecimento dos produtos, 
mencionando, expressamente, os vícios ou defeitos a serem corrigidos. 
b)Fiscalizar a execução objeto deste contrato através de representantes 
especialmente designados para esse fim. c)Quando necessário e conveniente, 
dar pleno acesso aos trabalhos em andamento, de modo a assegurar a fiel 
observância de seus aspectos técnico-funcionais. O acompanhamento não retira, 
nem atenua as responsabilidades técnicas e os encargos próprios da 
CONTRATADA. d)O contratado é obrigado a corrigir, remover ou substituir, às 
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento. Parágrafo Primeiro: A 
CONTRATANTE indica, pela portaria N° 2.908/17, a Sr.(a) BRENDA COSTA 
FREITAS, matricula nº 9990526, como representante da Prefeitura Municipal de 
Castanhal responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste contrato. 
Parágrafo Segundo: A CONTRATANTE indica o Sr. WALCIRNEY SOARES 
ROSA, pela Portaria nº 140/17, como representante do Instituto de Previdência 
do Município De Castanhal-IPMC responsável pela orientação e fiscalização do 
objeto deste contrato. Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE indica pela Portaria 
de nº 2411/17 o Sr. DILMAR NONATO PAES PEREIRA, matricula nº 75142-1/1, 
como representante da Secretaria Municipal de Saúde responsável pela 
orientação e fiscalização do objeto deste contrato. Parágrafo Quarto: A 
CONTRATANTE indica, por meio de Portaria nº101/17 o Sra. BENEDITA 
RIBEIRO DE LIMA NETA, matricula de nº 98027-1, como representante da 
Secretaria Municipal de Assistência Social  responsável pela orientação e 
fiscalização do objeto deste contrato. Parágrafo Quinto: A CONTRATANTE indica 
pela Portaria n° 13/17 o Sr. EDWIN LUIZ PICANÇO PALHETA, matricula nº 
556300, como representante da Fundação Cultural de Castanhal responsável 
pela orientação e fiscalização do objeto deste contrato. Parágrafo Sexto: A 
CONTRATANTE indica o Sr. indica pela Portaria n°089/17 o Sra. MARIA DOS 

REMÉDIOS CASIMIRO TORRES, matricula nº 95354, como representante da 
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito responsável pela orientação e 
fiscalização do objeto deste contrato. 11. DA PUBLICAÇÃO: A ata será 
publicada, na imprensa oficial, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 
61 da Lei nº 8.666/93. 12. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de 
Castanhal/PA. para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da 
presente ata. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante 
termo aditivo formalizado entre as partes. ERICK RODRIGUES SACRAMENTO, 
Pregoeiro. HOTEL DURMA BEM LTDA-EPP, Representante Legal: JOABS 
GONÇALVES BARRETO, CNPJ: 02.229.769/0001-01 

CONTRATO Nº 20170418 
Contrato para a prestação de HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CASTANHAL e a empresa HOTEL DURMA 
BEM LTDA-EPP, vinculado ao processo Pregão Presencial SRP Nº 074/2017. 
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, a 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASTANHAL-FUNCAST, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 17.819.722/0001-75, com endereço à Rua Senador Lemos, 749, Bairro: 
Centro, no Município de Castanhal - Pará, neste ato representada pela Sra. 
Secretaria, MARIA ELANE GADELHA, portador da carteira de identidade nº. 
3315373, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 656.269.402-
78, a seguir denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa HOTEL 
DURMA BEM LTDA-EPP, estabelecida à Vila Irmã Adelaide n° 358, Bairro: 
Pirapora, Castanhal/PA, CEP 68745-190, CNPJ-MF nº 02.229.769/0001-01 
representada neste ato, por sua representante Legal JOABS GONÇALVES 
BARRETO, brasileiro, casado, portadora de cédula de identidade RG 5245606, 
CPF n° 262.630.502-25 doravante denominado CONTRATADA, tem entre si, 
justos e contratados, e mediante as cláusulas e condições seguintes: PREGÃO 
PRESENCIAL com sistema de Registros de Preços, em regime de menor por 
item, demais normas regulamentares, a contratação nos termos e cláusulas 
abaixo descritas e respectivos anexos: TÍTULO I – DO OBJETO CONTRATUAL: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste instrumento a Contratação de 
pessoa jurídica para SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, 
FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, 
por um período até 31 de Dezembro de 2017, onde a empresa contratada deverá 
fornecer café da manha, conforme descritos no Termo de Referência do Edital do 
Pregão n° 074/2017, nas quantidades e especificações lá definidas. TÍTULO II – 
DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DO PRAZO: CLÁUSULA 
SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO - A CONTRATADA executará para a 
CONTRATANTE, sob empreitada por item. Parágrafo Primeiro: O prazo para 
inicio de execução do serviço não poderá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, a 
contar do primeiro dia útil após a assinatura do contrato. Parágrafo Segundo: Na 
hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior que possa motivar o atraso 
na execução do serviço determinado neste Instrumento, deve a contratada 
submeter os fatos, por escrito à CONTRATANTTE, com as justificativas 
alegadas, acostada da comprovação devida, para análise e decisão, desde que 
esteja dentro do prazo estabelecida para a execução do objeto; Parágrafo 
Terceiro: O prazo de início, para execução dos serviços poderá ser prorrogado, 
desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela administração nos 
termos do artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA: DAS 
NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DAS CONDIÇÕES DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços ora contratados obedecem ao 
Termo de Referência o qual é parte integrante do Edital do Pregão Presencial nº 
074/2017, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os serviços que não 
estiverem de acordo com o referido Termo, sem que caiba à CONTRATADA 
direito a qualquer reclamação ou indenização.  CLÁUSULA QUARTA: DA 
CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS - A CONTRATANTE só aceitará os 
serviços que estiverem em acordo com o Termo de Referência e as 
especificações, depois de considerados em perfeita ordem pela Fiscalização. Os 
serviços que, a conselho da Fiscalização, não apresentarem condições de 
aceitabilidade, serão rejeitados cabendo à CONTRATADA todos os ônus 
decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas decorrentes de 
eventuais reparos necessários. Parágrafo Único: O representante da 
CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à 
celebração deste Contrato e para obrigar de pleno direito à mesma 
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de 
pleno direito.  CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 
Compete a CONTRATADA: 5.1 Os empregados da prestadora de serviço não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira 
responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas 
aos empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente 
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de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer modalidade de 
responsabilidade. 5.2 A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente as 
exigências da legislação Tributária, Fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de 
seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e 
encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 5.3 A 
CONTRATADA se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e 
pessoais ocasionados a terceiros durante as prestações de serviços. 5.4 Todos 
os itens citados neste Contrato deveram ser inclusos no valor mensal fechado 
com a CONTRATADA. 5.5 A CONTRATADA devera contratar funcionários 
capacitados a atender as necessidades descrição neste termo de referencia. 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Compete a 
CONTRATANTE: 6.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 6.2 
Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e 
Especificações estabelecidas nesse instrumento. 6.3 Designar servidor 
responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato. 6.4 Rejeitar, no 
todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, podendo exigir, a qualquer 
tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados. 6.5 Aplicar à 
contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o 
contraditório e ampla defesa. 6.6 Fornecer à contratada todas as informações, 
esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à execução do 
contrato. 6.7 Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias. 6.8 A gestão e o acompanhamento do 
contrato ficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado pela contratante. 
TÍTULO III- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: CLÁUSULA SÉTIMA: DO 
PREÇO - Fica ajustado o valor total estimado de R$ 4.274,00 (Quatro mil 
duzentos e setenta e quatro reais). Parágrafo Primeiro: A estimativa de preço ora 
mencionado no contrato não obriga a Administração Publica a adquirir todos os 
serviços que foram cotados, visto que se originou de Sistema de registro de 
preços. Parágrafo Segundo: Os preços das passagens aéreas serão aqueles 
praticados nas tarifas oficias e/ou promocionais fornecidos pelas empresas 
aéreas, acrescidas dos descontos fornecidos pela CONTRATADA; a)Os 
descontos promocionais fornecidos pelas empresas aéreas poderão ser 
inferiores àqueles previstos na tarifa oficiais, salvo em caso de lotação esgotada 
para os assentos reservados ao atendimento daquela; b)Com relação às 
passagens rodoviárias, os preços serão os praticados no mercado, acrescidos 
dos descontos concedidos pela CONTRATADA. CLÁUSULA OITAVA: Para efeito 
de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal/fatura, acompanhada das certidões conforme parágrafo terceiro. 
CLÁUSULA NONA: O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data da apresentação pela CONTRATADA do respectivo documento 
fiscal de cobrança (nota fiscal/fatura de serviços), referente a cada produto e 
serviços do contrato, com as respectivas certidões conforme artigo 40, inciso 
XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93. Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que 
apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata a cláusula sétima, deste contrato, 
começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem 
incorreções. Parágrafo Segundo: A descriminação dos valores dos 
produtos/serviços deverá ser reproduzida na nota fiscal/fatura apresentada para 
efeito de pagamento. Parágrafo Terceiro: O pagamento dos produtos 
fornecidos/serviços será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, mediante a apresentação pela CONTRATADA de prova da 
situação regular perante a Receita Federal, através da Certidão Negativa de 
Débito Federais, Receita Estadual, perante a Certidão Negativa de Débito 
estaduais, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de Débito Municipais, 
bem como FGTS e CNDT. Parágrafo Quarto: A Contratante fica autorizada a 
reter o pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até que a 
Contratada apresente os comprovantes de pagamento do FGTS e INSS 
referente aos empregados e empregador, incidentes sobre o mês anterior. 
Parágrafo Quinto: A recusa da Contratada em recolher os encargos acima 
citados autoriza a rescisão unilateral do Contrato, bem como retenção dos 
valores devidos a título de encargos e impostos e a Contratada não terá direito a 
qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas na 
Lei n.º 8.666/93. Parágrafo Sexto: A Contratante fica autorizada a reter o 
pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até que a Contratada 
realize a entrega integral do produto, ou execute integralmente os serviços 
prestados. TÍTULO IV – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA - O Contrato a ser firmado terá vigência até 
31 (trinta e um) de Dezembro de 2017, contados de sua Publicação em Diário 
Oficial.  a) Que os serviços tenham sido prestados regularmente;  b) Que a 
administração mantenha interesse na realização dos serviços; c) Que o valor do 

contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; d) Que a 
contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação; f) A prorrogação 
do contrato deverá ser promovida mediante termo aditivo. TÍTULO V – DA 
RESPONSABILIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA DA 
CONTRATADA: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA - será 
totalmente responsável por todos os tributos fiscais e para fiscais, exigidos pelos 
governos federal, estadual e municipal, bem como por agências governamentais 
autônomas e associações de classe, que incidam ou venham a incidir sobre o 
presente instrumento ou sua execução, inclusive multas e outros ônus. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A relação das partes é de independência 
contratual, não havendo vínculo empregatício entre as mesmas, não se 
responsabilizando a CONTRATANTE por quaisquer atos praticados pela 
CONTRATADA. Nenhuma disposição deste instrumento autoriza, nem a 
CONTRATADA tem direito nem poderes e nem deverá comprometer ou vincular 
a CONTRATANTE a qualquer acordo, contrato ou reconhecimento, nem induzir, 
renunciar ou transigir quaisquer dos direitos da CONTRATANTE ou, ainda, 
assumir quaisquer obrigações em nome da CONTRATANTE, a qual não se 
responsabilizará por quaisquer reclamações de lucros cessantes ou danos 
pleiteados por terceiros em decorrência ou relacionados com a celebração, 
execução ou rescisão deste instrumento. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
Eventuais funcionários, consultores ou prestadores de serviços utilizados para o 
cumprimento das obrigações inerentes a CONTRATADA serão de exclusiva 
competência e responsabilidade desta, não possuindo com a CONTRATANTE 
quaisquer vínculos trabalhistas ou previdenciários. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA: A CONTRATADA põe a CONTRATANTE, a salvo de quaisquer ações 
judiciais, inclusive de ordem trabalhista, previdenciária e tributária decorrentes da 
execução deste contrato. Caso a CONTRATANTE venha a ser demandada, a 
CONTRATADA se obriga, irrevogável e irretratavelmente, a assumir o respectivo 
polo passivo da correlata ação, respondendo integralmente pelos efeitos 
pecuniários e/ou obrigações da decisão judicial que vier a ser proferida, sem 
direito a pleitear reembolso ou indenização, a que título for perante a 
CONTRATANTE. TÍTULO VI – DA RESCISÃO CONTRATUAL: CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua 
rescisão administrativa, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 
8.666/93, com a redação dada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. 
São motivos para rescisão do presente Contrato: 1)  O não cumprimento de 
cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 2) O cumprimento irregular de 
cláusulas contratuais, especificações e prazos; 3) A lentidão do seu 
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da prestação dos serviços, nos prazos estipulados; 4)  O atraso 
injustificado da prestação do serviço; 5) A subcontratação total ou parcial do 
objeto contratado, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no Edital e neste Contrato; 6)  O desatendimento das determinações 
regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores; 7)  O cometimento reiterado de faltas na sua 
execução, anotadas na forma do § 1º do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 8)  A 
existência de pedido ou deferimento de recuperação judicial ou extrajudicial em 
tramitação, bem como a decretação de falência; 9)  A dissolução da sociedade 
ou o falecimento do contratado; 10)  A alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato; 
11)  Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, a 
que está subordinado o CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o Contrato; 12) A suspensão de sua execução, por ordem escrita 
da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 13) O atraso superior 
a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 14) A 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato; 15)  O Descumprimento do disposto no 
Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. Parágrafo Primeiro: Obriga-se a CONTRATADA, se der causa à 
rescisão, a responder judicialmente pelas perdas e danos decorrentes de seu 
ato. Parágrafo Segundo: Também considerar-se-á rescindido este instrumento 
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contratual pela ocorrência dos seguintes casos: a) Paralisação total ou parcial do 
fornecimento dos produtos/ serviços por mais de 5 (cinco) dias consecutivos, 
pela CONTRATADA, sem as justificativas estarem devidamente aceitas pela 
CONTRATANTE, na forma deste Contrato; b) A transferência, cessão do 
Contrato ou subcontratação total ou parcial dos serviços, sem a expressa 
anuência da CONTRATANTE. TÍTULO VII – DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A reserva de recursos orçamentários foi feita 
utilizando os seguintes elementos de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 2020 
– Fundação Cultural de Castanhal-FCC; 13.392.0012.2.124 – Manutenção das 
Ativid. da Fundação Cultural de Castanhal; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário . TÍTULO VIII – DA 
FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO: CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A 
FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços será feita de forma a fazer cumprir 
rigorosamente os detalhes executivos, o Termo de Referência, os prazos, as 
condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato. 
Parágrafo Primeiro: Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade 
para resolver, durante a execução dos serviços, todo e qualquer caso singular, 
duvidoso ou omisso não previsto no Edital, no Termo de Referência, nos 
Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos 
Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou 
indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, 
ouvida a autoridade do órgão. Paragrafo Segundo: Compete, ainda, 
especificamente à FISCALIZAÇÃO: a) Manifestar-se acerca da qualidade dos 
serviços efetuados pela CONTRATADA, emitindo pareces técnicos sobre os 
mesmos, bem como Aprovar ou Reprovar, total ou parcialmente, os produtos 
(relatórios) elaborados; b) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam 
apresentadas pela CONTRATADA; c) Expedir, por escrito, as determinações e 
comunicações dirigidas à CONTRATADA; d) Autorizar as providências 
necessárias junto a terceiros; e) Transmitir, por escrito, as instruções e as 
modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feita, bem 
como alterações de prazos e de cronogramas; f) Dar a CONTRATANTE imediata 
ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a 
contratada ou mesmo à rescisão do Contrato; g) Relatar oportunamente a 
CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no 
desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros. h) Pronunciar-se sobre a 
veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado; i) Registrar o 
andamento dos serviços, tendo em vista os detalhes executivos, o Termo de 
Referência, os prazos e cronogramas; j) Fazer observações cabíveis, 
decorrentes dos registros da contratada no referido Diário; l) Dar solução às 
consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe; m) Registrar as 
restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao 
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe; n) Determinar as 
providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e 
especificações; Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE indica pela Portaria n° 
13/17 o Sr. EDWIN LUIZ PICANÇO PALHETA, matricula nº 556300, como seu 
representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste 
contrato. TÍTULO IX – DAS PENALIDADES: CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Se a 
CONTRATADA descumprir o objeto contratual, no todo ou em parte, bem como 
se ocorrer atraso injustificado na sua execução, a Administração, a seu critério, e 
observadas às exigências legais, reserva-se o direito de aplicar as penalidades 
previstas na legislação vigente, sem prejuízo da rescisão contratual, aplicando, 
conforme o caso, as seguintes penas: a) advertência; b) multa de mora de 0,3% 
(três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do 
objeto, incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da solicitação de 
entrega do bem encaminhada pela Administração; c) multa de 15% (quinze por 
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 
30 dias, ou mais, de atraso; d) suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a cinco 
anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o 
valor total do fornecimento, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a 
Nota de Empenho; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no item anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. Parágrafo Primeiro: O valor da 
multa poderá, após imposição, ser descontado de pagamentos eventualmente 
devidos à CONTRATADA, podendo, ainda, não havendo crédito a ser cobrado, 
amigavelmente, após regular notificação, ou judicialmente, na forma da lei, a 
critério da contratante. Parágrafo Segundo: As sanções são autônomas e a 
aplicação de uma não exclui a outra. Parágrafo Terceiro: As multas não têm 
caráter compensatório e, por consequência, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 

ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. Parágrafo Quarto: As multas 
serão corrigidas monetariamente pela variação de índice oficial, até a data de 
seu recolhimento. Parágrafo Quinto: A aplicação das sanções será precedida de 
procedimento em que se garantirá ampla defesa à CONTRATADA, cabendo, 
ainda, o direito à interposição de recursos na forma prevista no artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94. TÍTULO X – DA 
GARANTIA CONTRATUAL. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA GARANTIA DO 
CONTRATO: Não será exigida a prestação de garantia para a contratação 
resultante desta licitação. TÍTULO XI- DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA 
VIGÉSIMA: Todos os aditivos e alterações a este instrumento deverão ser 
mutuamente acordados, por escrito e assinados pelos representantes legais 
devidamente nomeados ou eleitos. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O 
presente contrato sujeita-se à alteração unilateral, ou por acordo entre as partes, 
nas hipóteses previstas nos artigos 57, § 1º e 65, da Lei Federal nº 8.666/93, 
alteradas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98.  CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos 
serviços, até 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o que preceitua o artigo 
65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A 
abstenção pelas partes contratantes de qualquer direito ou faculdade que lhe 
assistam pelo presente instrumento, não implicará novação ou renúncia dos 
direitos ou faculdades nele previstos, que poderão ser exercidos a qualquer 
momento. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Todas as decisões resultantes de 
reuniões realizadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser 
reduzidas a termo expresso (ata, ofício, correspondência, fac-símile, e-mail, etc.). 
TÍTULO XII– DO FORO: CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: As partes, de comum 
acordo, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, elegem 
o Foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por acharem justas e 
acordadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o presente 
contrato em 03 (três) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos 
legais. Castanhal (PA), 19 de outubro de 2017. FUNDAÇÃO CULTURAL DE 
CASTANHAL, MARIA ELANE GADELHA, CONTRATANTE. HOTEL DURMA 
BEM LTDA-EPP, JOABS GONÇALVES BARRETO, CONTRATADA. 
TESTEMUNHAS: 1ª CPF No 2ª CPF No 

CONTRATO Nº 20170417 
Contrato para a prestação de HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CASTANHAL e a empresa HOTEL DURMA 
BEM LTDA-EPP, vinculado ao processo Pregão Presencial SRP Nº 074/2017. 
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, o 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE CASTANHAL-IPMC, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 34.823.005/0001-36, com endereço à TV. Floriano Peixoto, 
1981, Bairro: Centro, no Município de Castanhal - Pará, neste ato representada 
pela Sra. Presidente, FÁTIMA CONCEIÇÃO RAMALHO TAKANO, portador da 
carteira de identidade nº. 1464639, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF 
sob o nº. 116.094.192-00, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir 
denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa HOTEL DURMA BEM 
LTDA-EPP, estabelecida à Vila Irmã Adelaide n° 358, Bairro: Pirapora, 
Castanhal/PA, CEP 68745-190, CNPJ-MF nº 02.229.769/0001-01 representada 
neste ato, por sua representante Legal JOABS GONÇALVES BARRETO, 
brasileiro, casado, portadora de cédula de identidade RG 5245606, CPF n° 
262.630.502-25 doravante denominado CONTRATADA, tem entre si, justos e 
contratados, e mediante as cláusulas e condições seguintes: PREGÃO 
PRESENCIAL com sistema de Registros de Preços, em regime de menor por 
item, demais normas regulamentares, a contratação nos termos e cláusulas 
abaixo descritas e respectivos anexos: TÍTULO I – DO OBJETO CONTRATUAL: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste instrumento a Contratação de 
pessoa jurídica para SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, 
FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, 
por um período até 31 (trinta e um) de Dezembro 2017, onde a empresa 
contratada deverá fornecer café da manha, conforme descritos no Termo de 
Referência do Edital do Pregão n° 074/2017, nas quantidades e especificações lá 
definidas. TÍTULO II – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DO PRAZO: 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO - A CONTRATADA 
executará para a CONTRATANTE, sob empreitada por item. Parágrafo Primeiro: 
O prazo para inicio de execução do serviço não poderá ser superior a 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a assinatura do contrato. Parágrafo 
Segundo: Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior que possa 
motivar o atraso na execução do serviço determinado neste Instrumento, deve a 
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contratada submeter os fatos, por escrito à CONTRATANTTE, com as 
justificativas alegadas, acostada da comprovação devida, para análise e decisão, 
desde que esteja dentro do prazo estabelecida para a execução do objeto; 
Parágrafo Terceiro: O prazo de início, para execução dos serviços poderá ser 
prorrogado, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela 
administração nos termos do artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93. CLÁUSULA 
TERCEIRA: DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DAS 
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços ora contratados 
obedecem ao Termo de Referência o qual é parte integrante do Edital do Pregão 
Presencial nº 074/2017, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os 
serviços que não estiverem de acordo com o referido Termo, sem que caiba à 
CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização.  CLÁUSULA 
QUARTA: DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS - A CONTRATANTE só 
aceitará os serviços que estiverem em acordo com o Termo de Referência e as 
especificações, depois de considerados em perfeita ordem pela Fiscalização. Os 
serviços que, a conselho da Fiscalização, não apresentarem condições de 
aceitabilidade, serão rejeitados cabendo à CONTRATADA todos os ônus 
decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas decorrentes de 
eventuais reparos necessários. Parágrafo Único: O representante da 
CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à 
celebração deste Contrato e para obrigar de pleno direito à mesma 
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de 
pleno direito.  CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 
Compete a CONTRATADA:  5.1 Os empregados da prestadora de serviço não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira 
responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas 
aos empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente 
de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer modalidade de 
responsabilidade. 5.2 A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente as 
exigências da legislação Tributária, Fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de 
seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e 
encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 5.3 A 
CONTRATADA se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e 
pessoais ocasionados a terceiros durante as prestações de serviços. 5.4 Todos 
os itens citados neste Contrato deveram ser inclusos no valor mensal fechado 
com a CONTRATADA. 5.5 A CONTRATADA devera contratar funcionários 
capacitados a atender as necessidades descrição neste termo de referencia. 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Compete a 
CONTRATANTE: 6.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 6.2 
Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e 
Especificações estabelecidas nesse instrumento. 6.3 Designar servidor 
responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato. 6.4 Rejeitar, no 
todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, podendo exigir, a qualquer 
tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados. 6.5 Aplicar à 
contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o 
contraditório e ampla defesa. 6.6 Fornecer à contratada todas as informações, 
esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à execução do 
contrato. 6.7 Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias. 6.8 A gestão e o acompanhamento do 
contrato ficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado pela contratante. 
TÍTULO III- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: CLÁUSULA SÉTIMA: DO 
PREÇO - Fica ajustado o valor total estimado de R$ 1.648,00 (Um mil seiscentos 
e quarenta e oito reais). Parágrafo Primeiro: A estimativa de preço ora 
mencionado no contrato não obriga a Administração Publica a adquirir todos os 
serviços que foram cotados, visto que se originou de Sistema de registro de 
preços. Parágrafo Segundo: Os preços das passagens aéreas serão aqueles 
praticados nas tarifas oficias e/ou promocionais fornecidos pelas empresas 
aéreas, acrescidas dos descontos fornecidos pela CONTRATADA; a)Os 
descontos promocionais fornecidos pelas empresas aéreas poderão ser 
inferiores àqueles previstos na tarifa oficiais, salvo em caso de lotação esgotada 
para os assentos reservados ao atendimento daquela; b)Com relação às 
passagens rodoviárias, os preços serão os praticados no mercado, acrescidos 
dos descontos concedidos pela CONTRATADA. CLÁUSULA OITAVA: Para efeito 
de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal/fatura, acompanhada das certidões conforme parágrafo terceiro. 
CLÁUSULA NONA: O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data da apresentação pela CONTRATADA do respectivo documento 
fiscal de cobrança (nota fiscal/fatura de serviços), referente a cada produto e 
serviços do contrato, com as respectivas certidões conforme artigo 40, inciso 
XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93. Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que 

apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata a cláusula sétima, deste contrato, 
começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem 
incorreções. Parágrafo Segundo: A descriminação dos valores dos 
produtos/serviços deverá ser reproduzida na nota fiscal/fatura apresentada para 
efeito de pagamento. Parágrafo Terceiro: O pagamento dos produtos 
fornecidos/serviços será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, mediante a apresentação pela CONTRATADA de prova da 
situação regular perante a Receita Federal, através da Certidão Negativa de 
Débito Federais, Receita Estadual, perante a Certidão Negativa de Débito 
estaduais, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de Débito Municipais, 
bem como FGTS e CNDT.  Parágrafo Quarto: A Contratante fica autorizada a 
reter o pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até que a 
Contratada apresente os comprovantes de pagamento do FGTS e INSS 
referente aos empregados e empregador, incidentes sobre o mês anterior. 
Parágrafo Quinto: A recusa da Contratada em recolher os encargos acima 
citados autoriza a rescisão unilateral do Contrato, bem como retenção dos 
valores devidos a título de encargos e impostos e a Contratada não terá direito a 
qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas na 
Lei n.º 8.666/93. Parágrafo Sexto: A Contratante fica autorizada a reter o 
pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até que a Contratada 
realize a entrega integral do produto, ou execute integralmente os serviços 
prestados. TÍTULO IV – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA - O Contrato a ser firmado terá vigência até 
o dia 31 (trinta e um) de Dezembro de 2017, contados de sua Publicação em 
Diário Oficial.   a) Que os serviços tenham sido prestados regularmente; b) Que a 
administração mantenha interesse na realização dos serviços; c) Que o valor do 
contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; d) Que a 
contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação; f) A prorrogação 
do contrato deverá ser promovida mediante termo aditivo. TÍTULO V – DA 
RESPONSABILIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA DA 
CONTRATADA: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA - será 
totalmente responsável por todos os tributos fiscais e para fiscais, exigidos pelos 
governos federal, estadual e municipal, bem como por agências governamentais 
autônomas e associações de classe, que incidam ou venham a incidir sobre o 
presente instrumento ou sua execução, inclusive multas e outros ônus. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A relação das partes é de independência 
contratual, não havendo vínculo empregatício entre as mesmas, não se 
responsabilizando a CONTRATANTE por quaisquer atos praticados pela 
CONTRATADA. Nenhuma disposição deste instrumento autoriza, nem a 
CONTRATADA tem direito nem poderes e nem deverá comprometer ou vincular 
a CONTRATANTE a qualquer acordo, contrato ou reconhecimento, nem induzir, 
renunciar ou transigir quaisquer dos direitos da CONTRATANTE ou, ainda, 
assumir quaisquer obrigações em nome da CONTRATANTE, a qual não se 
responsabilizará por quaisquer reclamações de lucros cessantes ou danos 
pleiteados por terceiros em decorrência ou relacionados com a celebração, 
execução ou rescisão deste instrumento. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
Eventuais funcionários, consultores ou prestadores de serviços utilizados para o 
cumprimento das obrigações inerentes a CONTRATADA serão de exclusiva 
competência e responsabilidade desta, não possuindo com a CONTRATANTE 
quaisquer vínculos trabalhistas ou previdenciários. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA: A CONTRATADA põe a CONTRATANTE, a salvo de quaisquer ações 
judiciais, inclusive de ordem trabalhista, previdenciária e tributária decorrentes da 
execução deste contrato. Caso a CONTRATANTE venha a ser demandada, a 
CONTRATADA se obriga, irrevogável e irretratavelmente, a assumir o respectivo 
polo passivo da correlata ação, respondendo integralmente pelos efeitos 
pecuniários e/ou obrigações da decisão judicial que vier a ser proferida, sem 
direito a pleitear reembolso ou indenização, a que título for perante a 
CONTRATANTE. TÍTULO VI – DA RESCISÃO CONTRATUAL: CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua 
rescisão administrativa, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 
8.666/93, com a redação dada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. 
São motivos para rescisão do presente Contrato: 1)  O não cumprimento de 
cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 2) O cumprimento irregular de 
cláusulas contratuais, especificações e prazos; 3) A lentidão do seu 
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da prestação dos serviços, nos prazos estipulados; 4)  O atraso 
injustificado da prestação do serviço; 5) A subcontratação total ou parcial do 
objeto contratado, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no Edital e neste Contrato; 6)  O desatendimento das determinações 
regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores; 7)  O cometimento reiterado de faltas na sua 
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execução, anotadas na forma do § 1º do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 8)  A 
existência de pedido ou deferimento de recuperação judicial ou extrajudicial em 
tramitação, bem como a decretação de falência; 9)  A dissolução da sociedade 
ou o falecimento do contratado; 10)  A alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato; 
11)  Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, a 
que está subordinado o CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o Contrato; 12) A suspensão de sua execução, por ordem escrita 
da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 13) O atraso superior 
a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 14) A 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato; 15)  O Descumprimento do disposto no 
Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. Parágrafo Primeiro: Obriga-se a CONTRATADA, se der causa à 
rescisão, a responder judicialmente pelas perdas e danos decorrentes de seu 
ato. Parágrafo Segundo: Também considerar-se-á rescindido este instrumento 
contratual pela ocorrência dos seguintes casos: a) Paralisação total ou parcial do 
fornecimento dos produtos/ serviços por mais de 5 (cinco) dias consecutivos, 
pela CONTRATADA, sem as justificativas estarem devidamente aceitas pela 
CONTRATANTE, na forma deste Contrato; b) A transferência, cessão do 
Contrato ou subcontratação total ou parcial dos serviços, sem a expressa 
anuência da CONTRATANTE. TÍTULO VII – DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A reserva de recursos orçamentários foi feita 
utilizando os seguintes elementos de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 1919 
– Instituto  de Previdência do Município de  Castanhal; 09.122.0071.2.121 – 
Manutenção do Setor Administrativo IPMC; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 010600 – Contribuição para o RPPS. TÍTULO VIII – 
DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO: CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: 
A FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços será feita de forma a fazer cumprir 
rigorosamente os detalhes executivos, o Termo de Referência, os prazos, as 
condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato. 
Parágrafo Primeiro: Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade 
para resolver, durante a execução dos serviços, todo e qualquer caso singular, 
duvidoso ou omisso não previsto no Edital, no Termo de Referência, nos 
Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos 
Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou 
indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, 
ouvida a autoridade do órgão. Paragrafo Segundo: Compete, ainda, 
especificamente à FISCALIZAÇÃO: a) Manifestar-se acerca da qualidade dos 
serviços efetuados pela CONTRATADA, emitindo pareces técnicos sobre os 
mesmos, bem como Aprovar ou Reprovar, total ou parcialmente, os produtos 
(relatórios) elaborados; b) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam 
apresentadas pela CONTRATADA; c) Expedir, por escrito, as determinações e 
comunicações dirigidas à CONTRATADA; d) Autorizar as providências 
necessárias junto a terceiros; e) Transmitir, por escrito, as instruções e as 
modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feita, bem 
como alterações de prazos e de cronogramas; f) Dar a CONTRATANTE imediata 
ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a 
contratada ou mesmo à rescisão do Contrato; g) Relatar oportunamente a 
CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no 
desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros. h) Pronunciar-se sobre a 
veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado; i) Registrar o 
andamento dos serviços, tendo em vista os detalhes executivos, o Termo de 
Referência, os prazos e cronogramas; j) Fazer observações cabíveis, 
decorrentes dos registros da contratada no referido Diário; l) Dar solução às 
consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe; m) Registrar as 
restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao 
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe; n) Determinar as 
providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e 
especificações; Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE indica o Sr. Walcirney 
Soares rosa, pela Portaria nº 140/17, como seu representante responsável pela 
orientação e fiscalização do objeto deste contrato. TÍTULO IX – DAS 

PENALIDADES: CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Se a CONTRATADA descumprir 
o objeto contratual, no todo  ou em parte, bem como se ocorrer atraso 
injustificado na sua execução, a Administração, a seu critério, e observadas às 
exigências legais, reserva-se o direito de aplicar as penalidades previstas na 
legislação vigente, sem prejuízo da rescisão contratual, aplicando, conforme o 
caso, as seguintes penas: a) advertência; b) multa de mora de 0,3% (três 
décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, 
incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da solicitação de entrega 
do bem encaminhada pela Administração; c) multa de 15% (quinze por cento) a 
30% (trinta por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 30 dias, 
ou mais, de atraso; d) suspensão temporária de participação e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do 
fornecimento, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de 
Empenho; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no item anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. Parágrafo Primeiro: O valor da 
multa poderá, após imposição, ser descontado de pagamentos eventualmente 
devidos à CONTRATADA, podendo, ainda, não havendo crédito a ser cobrado, 
amigavelmente, após regular notificação, ou judicialmente, na forma da lei, a 
critério da contratante. Parágrafo Segundo: As sanções são autônomas e a 
aplicação de uma não exclui a outra. Parágrafo Terceiro: As multas não têm 
caráter compensatório e, por consequência, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. Parágrafo Quarto: As multas 
serão corrigidas monetariamente pela variação de índice oficial, até a data de 
seu recolhimento. Parágrafo Quinto: A aplicação das sanções será precedida de 
procedimento em que se garantirá ampla defesa à CONTRATADA, cabendo, 
ainda, o direito à interposição de recursos na forma prevista no artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94. TÍTULO X – DA 
GARANTIA CONTRATUAL. CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA GARANTIA DO 
CONTRATO: Não será exigida a prestação de garantia para a contratação 
resultante desta licitação. TÍTULO XI- DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA 
VIGÉSIMA: Todos os aditivos e alterações a este instrumento deverão ser 
mutuamente acordados, por escrito e assinados pelos representantes legais 
devidamente nomeados ou eleitos. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O 
presente contrato sujeita-se à alteração unilateral, ou por acordo entre as partes, 
nas hipóteses previstas nos artigos 57, § 1º e 65, da Lei Federal nº 8.666/93, 
alteradas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98.  CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos 
serviços, até 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o que preceitua o artigo 
65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A 
abstenção pelas partes contratantes de qualquer direito ou faculdade que lhe 
assistam pelo presente instrumento, não implicará novação ou renúncia dos 
direitos ou faculdades nele previstos, que poderão ser exercidos a qualquer 
momento. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Todas as decisões resultantes de 
reuniões realizadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser 
reduzidas a termo expresso (ata, ofício, correspondência, fac-símile, e-mail, etc.). 
TÍTULO XII– DO FORO. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: As partes, de comum 
acordo, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, elegem 
o Foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por acharem justas e 
acordadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o presente 
contrato em 03 (três) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos 
legais. Castanhal (PA), 19 de outubro de 2017. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICIPIO DE CASTANHAL-IPMC, FÁTIMA CONCEIÇÃO RAMALHO 
TAKANO, CONTRATANTE.  HOTEL DURMA BEM LTDA-EPP, JOABS 
GONÇALVES BARRETO, CONTRATADA. TESTEMUNHAS: 1ª CPF No  2ª CPF 
No 

CONTRATO Nº 20170413 
Contrato para a prestação de HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CASTANHAL e a empresa HOTEL DURMA 
BEM LTDA-EPP, vinculado ao processo Pregão Presencial SRP Nº 074/2017. 
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL - PREFEITURA MUNICPAL DE CASTANHAL, 
doravante denominado PMC, com Sede Administrativa na Av. Barão do Rio 
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Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal/Pará, inscrita no 
CNPJ sob nº 05.121.991/0001-84, representada neste ato por meio do seu 
representante legal, o Prefeito Municipal, Sr. PEDRO COELHO DA MOTA 
FILHO, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2317611 SSP-
PARÁ, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº 057.959.822-53, 
residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e do 
outro lado a empresa HOTEL DURMA BEM LTDA-EPP, estabelecida à Vila Irmã 
Adelaide n° 358, Bairro: Pirapora, Castanhal/PA, CEP 68745-190, CNPJ-MF nº 
02.229.769/0001-01 representada neste ato, por sua representante Legal JOABS 
GONÇALVES BARRETO, brasileiro, casado, portadora de cédula de identidade 
RG 5245606, CPF n° 262.630.502-25 doravante denominado CONTRATADA, 
tem entre si, justos e contratados, e mediante as cláusulas e condições 
seguintes: PREGÃO PRESENCIAL com sistema de Registros de Preços, em 
regime de menor por item, demais normas regulamentares, a contratação nos 
termos e cláusulas abaixo descritas e respectivos anexos: TÍTULO I – DO 
OBJETO CONTRATUAL: CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste 
instrumento a Contratação de pessoa jurídica para SERVIÇO DE 
HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, por um período até 31 
(trinta e um) de Dezembro de 2017, onde a empresa contratada deverá fornecer 
café da manha, conforme descritos no Termo de Referência do Edital do Pregão 
n° 074/2017, nas quantidades e especificações lá definidas. TÍTULO II – DA 
FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DO PRAZO: CLÁUSULA SEGUNDA: 
DO REGIME DE EXECUÇÃO - A CONTRATADA executará para a 
CONTRATANTE, sob empreitada por item. Parágrafo Primeiro: O prazo para 
inicio de execução do serviço não poderá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, a 
contar do primeiro dia útil após a assinatura do contrato. Parágrafo Segundo: Na 
hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior que possa motivar o atraso 
na execução do serviço determinado neste Instrumento, deve a contratada 
submeter os fatos, por escrito à CONTRATANTTE, com as justificativas 
alegadas, acostada da comprovação devida, para análise e decisão, desde que 
esteja dentro do prazo estabelecida para a execução do objeto; Parágrafo 
Terceiro: O prazo de início, para execução dos serviços poderá ser prorrogado, 
desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela administração nos 
termos do artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA: DAS 
NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DAS CONDIÇÕES DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços ora contratados obedecem ao 
Termo de Referência o qual é parte integrante do Edital do Pregão Presencial nº 
074/2017, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os serviços que não 
estiverem de acordo com o referido Termo, sem que caiba à CONTRATADA 
direito a qualquer reclamação ou indenização. CLÁUSULA QUARTA: DA 
CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS - A CONTRATANTE só aceitará os 
serviços que estiverem em acordo com o Termo de Referência e as 
especificações, depois de considerados em perfeita ordem pela Fiscalização. Os 
serviços que, a conselho da Fiscalização, não apresentarem condições de 
aceitabilidade, serão rejeitados cabendo à CONTRATADA todos os ônus 
decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas decorrentes de 
eventuais reparos necessários. Parágrafo Único: O representante da 
CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à 
celebração deste Contrato e para obrigar de pleno direito à mesma 
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de 
pleno direito. CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 
Compete a CONTRATADA: 5.1 Os empregados da prestadora de serviço não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira 
responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas 
aos empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente 
de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer modalidade de 
responsabilidade. 5.2 A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente as 
exigências da legislação Tributária, Fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de 
seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e 
encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 5.3 A 
CONTRATADA se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e 
pessoais ocasionados a terceiros durante as prestações de serviços. 5.4 Todos 
os itens citados neste Contrato deveram ser inclusos no valor mensal fechado 
com a CONTRATADA. 5.5 A CONTRATADA devera contratar funcionários 
capacitados a atender as necessidades descrição neste termo de referencia. 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Compete a 
CONTRATANTE: 6.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 6.2 
Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e 
Especificações estabelecidas nesse instrumento. 6.3 Designar servidor 

responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato. 6.4 Rejeitar, no 
todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, podendo exigir, a qualquer 
tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados. 6.5 Aplicar à 
contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o 
contraditório e ampla defesa. 6.6 Fornecer à contratada todas as informações, 
esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à execução do 
contrato. 6.7 Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias. 6.8 A gestão e o acompanhamento do 
contrato ficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado pela contratante. 
TÍTULO III- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: CLÁUSULA SÉTIMA: DO 
PREÇO - Fica ajustado o valor total estimado de R$ 29.466,00 (Vinte e nove mil 
quatrocentos e sessenta e seis reais). Parágrafo Primeiro: A estimativa de preço 
ora mencionado no contrato não obriga a Administração Publica a adquirir todos 
os serviços que foram cotados, visto que se originou de Sistema de registro de 
preços. Parágrafo Segundo: Os preços das passagens aéreas serão aqueles 
praticados nas tarifas oficias e/ou promocionais fornecidos pelas empresas 
aéreas, acrescidas dos descontos fornecidos pela CONTRATADA; a)Os 
descontos promocionais fornecidos pelas empresas aéreas poderão ser 
inferiores àqueles previstos na tarifa oficiais, salvo em caso de lotação esgotada 
para os assentos reservados ao atendimento daquela; b)Com relação às 
passagens rodoviárias, os preços serão os praticados no mercado, acrescidos 
dos descontos concedidos pela CONTRATADA. CLÁUSULA OITAVA: Para efeito 
de pagamento, a contratada encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota 
fiscal/fatura, acompanhada das certidões conforme parágrafo terceiro. 
CLÁUSULA NONA: O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da data da apresentação pela CONTRATADA do respectivo documento 
fiscal de cobrança (nota fiscal/fatura de serviços), referente a cada produto e 
serviços do contrato, com as respectivas certidões conforme artigo 40, inciso 
XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93. Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que 
apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas 
correções. Nesse caso, o prazo de que trata a cláusula sétima, deste contrato, 
começará a fluir a partir da data de apresentação da nota fiscal/fatura, sem 
incorreções. Parágrafo Segundo: A descriminação dos valores dos 
produtos/serviços deverá ser reproduzida na nota fiscal/fatura apresentada para 
efeito de pagamento. Parágrafo Terceiro: O pagamento dos produtos 
fornecidos/serviços será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, mediante a apresentação pela CONTRATADA de prova da 
situação regular perante a Receita Federal, através da Certidão Negativa de 
Débito Federais, Receita Estadual, perante a Certidão Negativa de Débito 
estaduais, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de Débito Municipais, 
bem como FGTS e CNDT. Parágrafo Quarto: A Contratante fica autorizada a 
reter o pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até que a 
Contratada apresente os comprovantes de pagamento do FGTS e INSS 
referente aos empregados e empregador, incidentes sobre o mês anterior. 
Parágrafo Quinto: A recusa da Contratada em recolher os encargos acima 
citados autoriza a rescisão unilateral do Contrato, bem como retenção dos 
valores devidos a título de encargos e impostos e a Contratada não terá direito a 
qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas na 
Lei n.º 8.666/93. Parágrafo Sexto: A Contratante fica autorizada a reter o 
pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até que a Contratada 
realize a entrega integral do produto, ou execute integralmente os serviços 
prestados. TÍTULO IV – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA - O Contrato a ser firmado terá vigência até 
31 (trinta e um) de Dezembro de 2017, contados de sua Publicação em Diário 
Oficial.  Paragrafo Único: o contrato poderá ser prorrogado, por interesse das 
partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da 
autoridade competente, observados seguintes requisitos: a) Que os serviços 
tenham sido prestados regularmente;  b) Que a administração mantenha 
interesse na realização dos serviços; c) Que o valor do contrato permaneça 
economicamente vantajoso para a administração; d) Que a contratada manifeste 
expressamente interesse na prorrogação; f) A prorrogação do contrato deverá 
ser promovida mediante termo aditivo. TÍTULO V – DA RESPONSABILIDADE 
FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA DA CONTRATADA: CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA - será totalmente responsável por todos 
os tributos fiscais e para fiscais, exigidos pelos governos federal, estadual e 
municipal, bem como por agências governamentais autônomas e associações de 
classe, que incidam ou venham a incidir sobre o presente instrumento ou sua 
execução, inclusive multas e outros ônus. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A 
relação das partes é de independência contratual, não havendo vínculo 
empregatício entre as mesmas, não se responsabilizando a CONTRATANTE por 
quaisquer atos praticados pela CONTRATADA. Nenhuma disposição deste 
instrumento autoriza, nem a CONTRATADA tem direito nem poderes e nem 
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deverá comprometer ou vincular a CONTRATANTE a qualquer acordo, contrato 
ou reconhecimento, nem induzir, renunciar ou transigir quaisquer dos direitos da 
CONTRATANTE ou, ainda, assumir quaisquer obrigações em nome da 
CONTRATANTE, a qual não se responsabilizará por quaisquer reclamações de 
lucros cessantes ou danos pleiteados por terceiros em decorrência ou 
relacionados com a celebração, execução ou rescisão deste instrumento. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Eventuais funcionários, consultores ou 
prestadores de serviços utilizados para o cumprimento das obrigações inerentes 
a CONTRATADA serão de exclusiva competência e responsabilidade desta, não 
possuindo com a CONTRATANTE quaisquer vínculos trabalhistas ou 
previdenciários. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A CONTRATADA põe a 
CONTRATANTE, a salvo de quaisquer ações judiciais, inclusive de ordem 
trabalhista, previdenciária e tributária decorrentes da execução deste contrato. 
Caso a CONTRATANTE venha a ser demandada, a CONTRATADA se obriga, 
irrevogável e irretratavelmente, a assumir o respectivo polo passivo da correlata 
ação, respondendo integralmente pelos efeitos pecuniários e/ou obrigações da 
decisão judicial que vier a ser proferida, sem direito a pleitear reembolso ou 
indenização, a que título for perante a CONTRATANTE. TÍTULO VI – DA 
RESCISÃO CONTRATUAL: CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A inexecução total 
ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão administrativa, nos termos dos 
artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação dada pelas Leis 
Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. São motivos para rescisão do presente 
Contrato: 1)  O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos; 2) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e 
prazos; 3) A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar 
a impossibilidade da conclusão da prestação dos serviços, nos prazos 
estipulados; 4)  O atraso injustificado da prestação do serviço; 5) A 
subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação do contratado 
com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão 
ou incorporação, não admitidas no Edital e neste Contrato; 6)  O desatendimento 
das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 
fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 7)  O cometimento 
reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do Artigo 67 da 
Lei nº 8.666/93; 8)  A existência de pedido ou deferimento de recuperação judicial 
ou extrajudicial em tramitação, bem como a decretação de falência; 9)  A 
dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 10)  A alteração social 
ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do Contrato; 11)  Razões de interesse público, de alta relevância e 
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da 
esfera administrativa, a que está subordinado o CONTRATANTE, e exaradas no 
processo administrativo a que se refere o Contrato; 12) A suspensão de sua 
execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e 
vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e 
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela 
suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada 
a situação; 13) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos 
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas 
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de 
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação; 14) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, 
regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato; 15)  O 
Descumprimento do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo Primeiro: Obriga-se a 
CONTRATADA, se der causa à rescisão, a responder judicialmente pelas perdas 
e danos decorrentes de seu ato. Parágrafo Segundo: Também considerar-se-á 
rescindido este instrumento contratual pela ocorrência dos seguintes casos: a) 
Paralisação total ou parcial do fornecimento dos produtos/ serviços por mais de 5 
(cinco) dias consecutivos, pela CONTRATADA, sem as justificativas estarem 
devidamente aceitas pela CONTRATANTE, na forma deste Contrato; b) A 
transferência, cessão do Contrato ou subcontratação total ou parcial dos 
serviços, sem a expressa anuência da CONTRATANTE. TÍTULO VII – DA 
RESERVA ORÇAMENTÁRIA: CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A reserva de 
recursos orçamentários foi feita utilizando os seguintes elementos de despesas: 
Exercício Financeiro: 2017; 0101 – Gabinete Prefeito; 04.122.0002.2.001 – 
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 0102 – 
Guarda Municipal; 04.122.0005.2.004 – Manutenção e Operacionalização da 
Guarda Municipal; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
01000 – Recursos Ordinários; 0202 – Secretaria Municipal de Administração; 

04.122.0004.2.006 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 0303 – Secretaria 
Municipal de Finanças; 04.122.0007 .2.011 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Finanças; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas 
Jurídicas; 010000 – Recursos Ordinários; 0404 – Secretaria Municipal de 
Planejamento; 04.121.0006.2.012 – Manutenção e Operacionalização das Ativ. 
Da Sec. De Planejamento; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 0505 – Secretaria Municipal de 
Suprimentos e Licitações; 04. 121.0026.2.014 Manutenção das Atividades da 
Sec. De Suprimentos e Licitação; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 0606 – Secretaria Municipal De 
Educação; 12.12.0017.2.015 Manutenção das Atividades e Operacionalização 
das Atividades da Sec. De Educação; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 12.361.0015.2.022 – 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 12.365.0013.2.022 – 
Desenvolvimento do Ensino Infantil; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 0612 – Fundo de Valorização do 
Magistério; 12.361.0015.2.028 – Apoio ao Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental – FUNDEB 40%; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; 013900 – Transf. Rec. Complem. Da União ao Fundeb; 12.365. 
0013.2.031 – Desenvolvimento do Ensino Infantil – FUNDEB 40%; 3.3.90.39.00 – 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 013800 – Transferência de 
Recursos do Fundeb; 0909 – Secretaria Municipal de Agricultura; 
20.122.0062.2.086 – Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos 
Ordinários; 1111 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 
15.452.1056.2.100 – Manutenção da Limpeza Pública; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 
15.452.1056.2.101 – Manutenção das Atividades da Sec. de Obras; 3.3.90.39.00 
– Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 
1201 – Procuradoria Geral do Município; 04.062.0003.2.104 – Manutenção das 
Atividades da Procuradoria de Castanhal; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 1313 – Secretaria 
Municipal de Habitação;16.122.0009.2.105 – Manutenção das Atividades da Sec. 
de Habitação; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recursos Ordinários; 1414 – Sec. de Indústria, Comércio e Serviços; 
22.122.0011.2.105 – Manutenção das Atividades de Densenv. Da Sec. de 
Indústria e Comercio – SEMIND; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 1601 – Sub Prefeitura do Apeú ; 
04.122.0002.2.116 – Manutenção das Atividades da Sub-Prefeitura do Apeú; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos 
Ordinários; 1701 – Sub Prefeitura do Jaderlândia; 04.122.0002.2.117 – 
Manutenção das Atividades da Sub-Prefeitura da Jaderlândia; 3.3.90.39.00 – 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 
2101 – Secretaria municipal de Meio Ambiente; 18.122.0002.2.117 – Manutenção 
das Atividades da Sec. de Meio Ambiente; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 2201 – Secretaria de 
Infraestrutura e Desenvolvimento; 15.122.0056.2.132 – Manutenção das Ativ. Da 
Sec. de Infraestrutura; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 2020 – Fundação Cultural de Castanhal 
– FCC; 13.392.0012.2.124 – Manutenção das Atividades da Fundação de 
Castanhal; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 
– Recursos Ordinários; 2102 – Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
18.122.0066.2.131 – Manutenção das Atividades do Fundo Mun. De Meio 
Ambiente; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 
– Recursos Ordinários. TÍTULO VIII – DA FISCALIZAÇÃO E DO 
ACOMPANHAMENTO: CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A FISCALIZAÇÃO da 
execução dos serviços será feita de forma a fazer cumprir rigorosamente os 
detalhes executivos, o Termo de Referência, os prazos, as condições do Edital, a 
PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato. Parágrafo Primeiro: Fica 
reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, durante a 
execução dos serviços, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não 
previsto no Edital, no Termo de Referência, nos Detalhes Executivos, nas Leis, 
nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de 
qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e serviços 
em questão e seus complementos, ouvida a autoridade do órgão. Paragrafo 
Segundo: Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO: a) Manifestar-se 
acerca da qualidade dos serviços efetuados pela CONTRATADA, emitindo 
pareces técnicos sobre os mesmos, bem como Aprovar ou Reprovar, total ou 
parcialmente, os produtos (relatórios) elaborados; b) Esclarecer prontamente as 
dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA; c) Expedir, por escrito, 
as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA; d) Autorizar as 
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providências necessárias junto a terceiros; e) Transmitir, por escrito, as 
instruções e as modificações dos detalhes executivos que porventura venham a 
ser feita, bem como alterações de prazos e de cronogramas; Dar a 
CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de 
penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do Contrato;  g) Relatar 
oportunamente a CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que acarretar 
dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros. h) 
Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado; 
i) Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os detalhes executivos, o 
Termo de Referência, os prazos e cronogramas;  j) Fazer observações cabíveis, 
decorrentes dos registros da contratada no referido Diário; l) Dar solução às 
consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;  m) Registrar as 
restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao 
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;  n) Determinar as 
providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e 
especificações; Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE indica, pela portaria N° 
2.908/17, o Sr. (a) BRENDA COSTA FREITAS, matricula nº 9990526, como seu 
representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste. 
TÍTULO IX – DAS PENALIDADES: CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Se a 
CONTRATADA descumprir o objeto contratual, no todo ou em parte, bem como 
se ocorrer atraso injustificado na sua execução, a Administração, a seu critério, e 
observadas às exigências legais, reserva-se o direito de aplicar as penalidades 
previstas na legislação vigente, sem prejuízo da rescisão contratual, aplicando, 
conforme o caso, as seguintes penas: a) advertência; b) multa de mora de 0,3% 
(três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do 
objeto, incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da solicitação de 
entrega do bem encaminhada pela Administração; c) multa de 15% (quinze por 
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 
30 dias, ou mais, de atraso; d) suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a cinco 
anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o 
valor total do fornecimento, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a 
Nota de Empenho; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no item anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. Parágrafo Primeiro: O valor da 
multa poderá, após imposição, ser descontado de pagamentos eventualmente 
devidos à CONTRATADA, podendo, ainda, não havendo crédito a ser cobrado, 
amigavelmente, após regular notificação, ou judicialmente, na forma da lei, a 
critério da contratante. Parágrafo Segundo: As sanções são autônomas e a 
aplicação de uma não exclui a outra. Parágrafo Terceiro: As multas não têm 
caráter compensatório e, por consequência, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. Parágrafo Quarto: As multas 
serão corrigidas monetariamente pela variação de índice oficial, até a data de 
seu recolhimento. Parágrafo Quinto: A aplicação das sanções será precedida de 
procedimento em que se garantirá ampla defesa à CONTRATADA, cabendo, 
ainda, o direito à interposição de recursos na forma prevista no artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94. TÍTULO X – DA 
GARANTIA CONTRATUAL: CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA GARANTIA DO 
CONTRATO: Não será exigida a prestação de garantia para a contratação 
resultante desta licitação. TÍTULO XI- DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA 
VIGÉSIMA: Todos os aditivos e alterações a este instrumento deverão ser 
mutuamente acordados, por escrito e assinados pelos representantes legais 
devidamente nomeados ou eleitos. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O 
presente contrato sujeita-se à alteração unilateral, ou por acordo entre as partes, 
nas hipóteses previstas nos artigos 57, § 1º e 65, da Lei Federal nº 8.666/93, 
alteradas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98.  CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos 
serviços, até 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o que preceitua o artigo 
65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A 
abstenção pelas partes contratantes de qualquer direito ou faculdade que lhe 
assistam pelo presente instrumento, não implicará novação ou renúncia dos 
direitos ou faculdades nele previstos, que poderão ser exercidos a qualquer 
momento. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Todas as decisões resultantes de 
reuniões realizadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser 
reduzidas a termo expresso (ata, ofício, correspondência, fac-símile, e-mail, etc.). 
TÍTULO XII– DO FORO: CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: As partes, de comum 
acordo, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, elegem 

o Foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por acharem justas e 
acordadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o presente 
contrato em 03 (três) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos 
legais. Castanhal (PA), 19 de outubro de 2017. MUNICÍPIO DE CASTANHAL, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, PEDRO COELHO DA MOTA 
FILHO, CONTRATANTE. HOTEL DURMA BEM LTDA-EPP, JOABS 
GONÇALVES BARRETO, CONTRATADA. TESTEMUNHAS: 1ª CPF No  2ª  CPF 
No 

CONTRATO Nº 20170414 
Contrato para a prestação de HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CASTANHAL e a empresa HOTEL DURMA 
BEM LTDA-EPP, vinculado ao processo Pregão Presencial SRP Nº 074/2017. 
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, o 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, doravante denominado SESMA/FMS, com Sede Administrativa na 
Travessa Conego Leitão, nº 1943, Centro, no Município de Castanhal/PA, CEP: 
68.743-050, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.918.201/0001-11, representada neste 
ato por seu representante legal, o Secretário de Saúde, Sr. SILVAN FRANCISCO 
DA SILVA, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade nº 
2674301-SSP/PA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o nº 
565.380.222-00, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominado 
CONTRATANTE e do outro lado a empresa HOTEL DURMA BEM LTDA-EPP, 
estabelecida à Vila Irmã Adelaide n° 358, Bairro: Pirapora, Castanhal/PA, CEP 
68745-190, CNPJ-MF nº 02.229.769/0001-01 representada neste ato, por sua 
representante Legal JOABS GONÇALVES BARRETO, brasileiro, casado, 
portadora de cédula de identidade RG 5245606, CPF n° 262.630.502-25 
doravante denominado CONTRATADA, tem entre si, justos e contratados, e 
mediante as cláusulas e condições seguintes: PREGÃO PRESENCIAL com 
sistema de Registros de Preços, em regime de menor por item, demais normas 
regulamentares, a contratação nos termos e cláusulas abaixo descritas e 
respectivos anexos: TÍTULO I – DO OBJETO CONTRATUAL: CLÁUSULA 
PRIMEIRA: Constitui objeto deste instrumento a Contratação de pessoa jurídica 
para SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, por um período até 31 
(Trinta e um) de Dezembro 2017, onde a empresa contratada deverá fornecer 
café da manha, conforme descritos no Termo de Referência do Edital do Pregão 
n° 074/2017, nas quantidades e especificações lá definidas. TÍTULO II – DA 
FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DO PRAZO: CLÁUSULA SEGUNDA: 
DO REGIME DE EXECUÇÃO - A CONTRATADA executará para a 
CONTRATANTE, sob empreitada por item. Parágrafo Primeiro: O prazo para 
inicio de execução do serviço não poderá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, a 
contar do primeiro dia útil após a assinatura do contrato. Parágrafo Segundo: Na 
hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior que possa motivar o atraso 
na execução do serviço determinado neste Instrumento, deve a contratada 
submeter os fatos, por escrito à CONTRATANTTE, com as justificativas 
alegadas, acostada da comprovação devida, para análise e decisão, desde que 
esteja dentro do prazo estabelecida para a execução do objeto; Parágrafo 
Terceiro: O prazo de início, para execução dos serviços poderá ser prorrogado, 
desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela administração nos 
termos do artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA: DAS 
NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DAS CONDIÇÕES DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços ora contratados obedecem ao 
Termo de Referência o qual é parte integrante do Edital do Pregão Presencial nº 
074/2017, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os serviços que não 
estiverem de acordo com o referido Termo, sem que caiba à CONTRATADA 
direito a qualquer reclamação ou indenização. CLÁUSULA QUARTA: DA 
CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS - A CONTRATANTE só aceitará os 
serviços que estiverem em acordo com o Termo de Referência e as 
especificações, depois de considerados em perfeita ordem pela Fiscalização. Os 
serviços que, a conselho da Fiscalização, não apresentarem condições de 
aceitabilidade, serão rejeitados cabendo à CONTRATADA todos os ônus 
decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas decorrentes de 
eventuais reparos necessários. Parágrafo Único: O representante da 
CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à 
celebração deste Contrato e para obrigar de pleno direito à mesma 
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de 
pleno direito. CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 
Compete a CONTRATADA: 5.1 Os empregados da prestadora de serviço não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira 
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responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas 
aos empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente 
de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer modalidade de 
responsabilidade. 5.2 A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente as 
exigências da legislação Tributária, Fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de 
seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e 
encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 5.3 A 
CONTRATADA se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e 
pessoais ocasionados a terceiros durante as prestações de serviços. 5.4 Todos 
os itens citados neste Contrato deveram ser inclusos no valor mensal fechado 
com a CONTRATADA. 5.5 A CONTRATADA devera contratar funcionários 
capacitados a atender as necessidades descrição neste termo de referencia. 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Compete a 
CONTRATANTE: 6.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 6.2 
Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e 
Especificações estabelecidas nesse instrumento. 6.3 Designar servidor 
responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato. 6.4 Rejeitar, no 
todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, podendo exigir, a qualquer 
tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados. 6.5 Aplicar à 
contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o 
contraditório e ampla defesa. 6.6 Fornecer à contratada todas as informações, 
esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à execução do 
contrato. 6.7 Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias. 6.8 A gestão e o acompanhamento do 
contrato ficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado pela contratante. 
TÍTULO III- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: CLÁUSULA SÉTIMA: DO 
PREÇO - Fica ajustado o valor total estimado de R$ 1.201,00 (Um mil duzentos e 
um reais). Parágrafo Primeiro: A estimativa de preço ora mencionado no contrato 
não obriga a Administração Publica a adquirir todos os serviços que foram 
cotados, visto que se originou de Sistema de registro de preços. Parágrafo 
Segundo: Os preços das passagens aéreas serão aqueles praticados nas tarifas 
oficias e/ou promocionais fornecidos pelas empresas aéreas, acrescidas dos 
descontos fornecidos pela CONTRATADA; a)Os descontos promocionais 
fornecidos pelas empresas aéreas poderão ser inferiores àqueles previstos na 
tarifa oficiais, salvo em caso de lotação esgotada para os assentos reservados 
ao atendimento daquela; b)Com relação às passagens rodoviárias, os preços 
serão os praticados no mercado, acrescidos dos descontos concedidos pela 
CONTRATADA. CLÁUSULA OITAVA: Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada 
das certidões conforme parágrafo terceiro. CLÁUSULA NONA: O prazo de 
pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação 
pela CONTRATADA do respectivo documento fiscal de cobrança (nota 
fiscal/fatura de serviços), referente a cada produto e serviços do contrato, com as 
respectivas certidões conforme artigo 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93. 
Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que 
trata a cláusula sétima, deste contrato, começará a fluir a partir da data de 
apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções. Parágrafo Segundo: A 
descriminação dos valores dos produtos/serviços deverá ser reproduzida na nota 
fiscal/fatura apresentada para efeito de pagamento. Parágrafo Terceiro: O 
pagamento dos produtos fornecidos/serviços será efetuado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, mediante a apresentação pela CONTRATADA de 
prova da situação regular perante a Receita Federal, através da Certidão 
Negativa de Débito Federais, Receita Estadual, perante a Certidão Negativa de 
Débito estaduais, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de Débito 
Municipais, bem como FGTS e CNDT. Parágrafo Quarto: A Contratante fica 
autorizada a reter o pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até 
que a Contratada apresente os comprovantes de pagamento do FGTS e INSS 
referente aos empregados e empregador, incidentes sobre o mês anterior. 
Parágrafo Quinto: A recusa da Contratada em recolher os encargos acima 
citados autoriza a rescisão unilateral do Contrato, bem como retenção dos 
valores devidos a título de encargos e impostos e a Contratada não terá direito a 
qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas na 
Lei n.º 8.666/93. Parágrafo Sexto: A Contratante fica autorizada a reter o 
pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até que a Contratada 
realize a entrega integral do produto, ou execute integralmente os serviços 
prestados. TÍTULO IV – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA - O Contrato a ser firmado terá vigência até 
31 (trinta e um) de Dezembro de 2017, contados de sua Publicação em Diário 
Oficial.  a) Que os serviços tenham sido prestados regularmente; b) Que a 

administração mantenha interesse na realização dos serviços; c) Que o valor do 
contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; d) Que a 
contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação; f) A prorrogação 
do contrato deverá ser promovida mediante termo aditivo. TÍTULO V – DA 
RESPONSABILIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA DA 
CONTRATADA: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA - será 
totalmente responsável por todos os tributos fiscais e para fiscais, exigidos pelos 
governos federal, estadual e municipal, bem como por agências governamentais 
autônomas e associações de classe, que incidam ou venham a incidir sobre o 
presente instrumento ou sua execução, inclusive multas e outros ônus. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A relação das partes é de independência 
contratual, não havendo vínculo empregatício entre as mesmas, não se 
responsabilizando a CONTRATANTE por quaisquer atos praticados pela 
CONTRATADA. Nenhuma disposição deste instrumento autoriza, nem a 
CONTRATADA tem direito nem poderes e nem deverá comprometer ou vincular 
a CONTRATANTE a qualquer acordo, contrato ou reconhecimento, nem induzir, 
renunciar ou transigir quaisquer dos direitos da CONTRATANTE ou, ainda, 
assumir quaisquer obrigações em nome da CONTRATANTE, a qual não se 
responsabilizará por quaisquer reclamações de lucros cessantes ou danos 
pleiteados por terceiros em decorrência ou relacionados com a celebração, 
execução ou rescisão deste instrumento. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
Eventuais funcionários, consultores ou prestadores de serviços utilizados para o 
cumprimento das obrigações inerentes a CONTRATADA serão de exclusiva 
competência e responsabilidade desta, não possuindo com a CONTRATANTE 
quaisquer vínculos trabalhistas ou previdenciários. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA: A CONTRATADA põe a CONTRATANTE, a salvo de quaisquer ações 
judiciais, inclusive de ordem trabalhista, previdenciária e tributária decorrentes da 
execução deste contrato. Caso a CONTRATANTE venha a ser demandada, a 
CONTRATADA se obriga, irrevogável e irretratavelmente, a assumir o respectivo 
polo passivo da correlata ação, respondendo integralmente pelos efeitos 
pecuniários e/ou obrigações da decisão judicial que vier a ser proferida, sem 
direito a pleitear reembolso ou indenização, a que título for perante a 
CONTRATANTE. TÍTULO VI – DA RESCISÃO CONTRATUAL: CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua 
rescisão administrativa, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 
8.666/93, com a redação dada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. 
São motivos para rescisão do presente Contrato: 1)  O não cumprimento de 
cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 2) O cumprimento irregular de 
cláusulas contratuais, especificações e prazos; 3) A lentidão do seu 
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da prestação dos serviços, nos prazos estipulados; 4)  O atraso 
injustificado da prestação do serviço; 5) A subcontratação total ou parcial do 
objeto contratado, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no Edital e neste Contrato; 6)  O desatendimento das determinações 
regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores; 7)  O cometimento reiterado de faltas na sua 
execução, anotadas na forma do § 1º do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 8)  A 
existência de pedido ou deferimento de recuperação judicial ou extrajudicial em 
tramitação, bem como a decretação de falência; 9)  A dissolução da sociedade 
ou o falecimento do contratado; 10)  A alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato; 
11)  Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, a 
que está subordinado o CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o Contrato; 12) A suspensão de sua execução, por ordem escrita 
da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 13) O atraso superior 
a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 14) A 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato; 15)  O Descumprimento do disposto no 
Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. Parágrafo Primeiro: Obriga-se a CONTRATADA, se der causa à 
rescisão, a responder judicialmente pelas perdas e danos decorrentes de seu 
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ato. Parágrafo Segundo: Também considerar-se-á rescindido este instrumento 
contratual pela ocorrência dos seguintes casos: a) Paralisação total ou parcial do 
fornecimento dos produtos/ serviços por mais de 5 (cinco) dias consecutivos, 
pela CONTRATADA, sem as justificativas estarem devidamente aceitas pela 
CONTRATANTE, na forma deste Contrato; b) A transferência, cessão do 
Contrato ou subcontratação total ou parcial dos serviços, sem a expressa 
anuência da CONTRATANTE. TÍTULO VII – DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A reserva de recursos orçamentários foi feita 
utilizando os seguintes elementos de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0716 
– Fundo Municipal de Saúde; 10.122.0050.2.034 – Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Saúde; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 10.302.0137.2.056 – Manutenção de 
Gestão Plena; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
012900 – Transferência de Recursos do SUS; 010000 – Recursos Ordinários; 
10.302.0137.2.057 – Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos 
Ordinários; 012900 – Transferência de Recursos do SUS; 10.302.0137.2.057 – 
Manutenção das Atividades do Hospital Municipal; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 012900 – 
Transferência de Recursos do SUS; 10.301.0136.2.041 – Operacionalização do 
Programa da Atenção Primária – Atenção Básica; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 012900 – 
Transferência de Recursos do SUS; 10.302.0137.2.054 – Manutenção do Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 012900 – 
Transferência de Recursos do SUS; 10.305.0047.2.064 – Operacionalização da 
Atividades de Vigilancia Epidemiológica; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; 012900 – 
Transferência de Recursos do SUS; TÍTULO VIII – DA FISCALIZAÇÃO E DO 
ACOMPANHAMENTO; CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A FISCALIZAÇÃO da 
execução dos serviços será feita de forma a fazer cumprir rigorosamente os 
detalhes executivos, o Termo de Referência, os prazos, as condições do Edital, a 
PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato. Parágrafo Primeiro: Fica 
reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, durante a 
execução dos serviços, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso não 
previsto no Edital, no Termo de Referência, nos Detalhes Executivos, nas Leis, 
nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de 
qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e serviços 
em questão e seus complementos, ouvida a autoridade do órgão. Paragrafo 
Segundo: Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO: a) Manifestar-se 
acerca da qualidade dos serviços efetuados pela CONTRATADA, emitindo 
pareces técnicos sobre os mesmos, bem como Aprovar ou Reprovar, total ou 
parcialmente, os produtos (relatórios) elaborados; b) Esclarecer prontamente as 
dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA; c) Expedir, por escrito, 
as determinações e comunicações dirigidas à CONTRATADA; d) Autorizar as 
providências necessárias junto a terceiros;  e) Transmitir, por escrito, as 
instruções e as modificações dos detalhes executivos que porventura venham a 
ser feita, bem como alterações de prazos e de cronogramas; f) Dar a 
CONTRATANTE imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de 
penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do Contrato; g) Relatar 
oportunamente a CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que acarretar 
dificuldades no desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros. h) 
Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado; 
i) Registrar o andamento dos serviços, tendo em vista os detalhes executivos, o 
Termo de Referência, os prazos e cronogramas; j) Fazer observações cabíveis, 
decorrentes dos registros da contratada no referido Diário; l) Dar solução às 
consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe; m) Registrar as 
restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao 
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe; n) Determinar as 
providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e 
especificações; Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE indica pela Portaria de nº 
2411/17 o Sr. DILMAR NONATO PAES PEREIRA, matricula nº 75142-1/1, como 
seu representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto deste 
contrato. TÍTULO IX – DAS PENALIDADES: CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Se a 
CONTRATADA descumprir o objeto contratual, no todo ou em parte, bem como 
se ocorrer atraso injustificado na sua execução, a Administração, a seu critério, e 
observadas às exigências legais, reserva-se o direito de aplicar as penalidades 
previstas na legislação vigente, sem prejuízo da rescisão contratual, aplicando, 
conforme o caso, as seguintes penas: a) advertência; b) multa de mora de 0,3% 
(três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do 
objeto, incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da solicitação de 
entrega do bem encaminhada pela Administração; c) multa de 15% (quinze por 
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do fornecimento, quando decorridos 

30 dias, ou mais, de atraso; d) suspensão temporária de participação e 
impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a cinco 
anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o 
valor total do fornecimento, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a 
Nota de Empenho; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição prevista no item anterior, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada. Parágrafo Primeiro: O valor da 
multa poderá, após imposição, ser descontado de pagamentos eventualmente 
devidos à CONTRATADA, podendo, ainda, não havendo crédito a ser cobrado, 
amigavelmente, após regular notificação, ou judicialmente, na forma da lei, a 
critério da contratante. Parágrafo Segundo: As sanções são autônomas e a 
aplicação de uma não exclui a outra. Parágrafo Terceiro: As multas não têm 
caráter compensatório e, por consequência, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. Parágrafo Quarto: As multas 
serão corrigidas monetariamente pela variação de índice oficial, até a data de 
seu recolhimento. Parágrafo Quinto: A aplicação das sanções será precedida de 
procedimento em que se garantirá ampla defesa à CONTRATADA, cabendo, 
ainda, o direito à interposição de recursos na forma prevista no artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94. TÍTULO X – DA 
GARANTIA CONTRATUAL: CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA GARANTIA DO 
CONTRATO: Não será exigida a prestação de garantia para a contratação 
resultante desta licitação. TÍTULO XI- DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA 
VIGÉSIMA: Todos os aditivos e alterações a este instrumento deverão ser 
mutuamente acordados, por escrito e assinados pelos representantes legais 
devidamente nomeados ou eleitos. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O 
presente contrato sujeita-se à alteração unilateral, ou por acordo entre as partes, 
nas hipóteses previstas nos artigos 57, § 1º e 65, da Lei Federal nº 8.666/93, 
alteradas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98.  CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos 
serviços, até 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o que preceitua o artigo 
65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A 
abstenção pelas partes contratantes de qualquer direito ou faculdade que lhe 
assistam pelo presente instrumento, não implicará novação ou renúncia dos 
direitos ou faculdades nele previstos, que poderão ser exercidos a qualquer 
momento. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Todas as decisões resultantes de 
reuniões realizadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser 
reduzidas a termo expresso (ata, ofício, correspondência, fac-símile, e-mail, etc.). 
TÍTULO XII– DO FORO: CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: As partes, de comum 
acordo, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, elegem 
o Foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por acharem justas e 
acordadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o presente 
contrato em 03 (três) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos 
legais. Castanhal (PA), 19 de outubro de 2017. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SILVAN FRANCISCO DA SILVA, 
CONTRATANTE. HOTEL DURMA BEM LTDA-EPP, JOABS GONÇALVES 
BARRETO, CONTRATADA. TESTEMUNHAS: 1ª CPF No 2ª CPF No 

CONTRATO Nº 20170415 
Contrato para a prestação de HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CASTANHAL e a empresa HOTEL DURMA 
BEM LTDA-EPP, vinculado ao processo Pregão Presencial SRP Nº 074/2017. 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado, o 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
11.431.771/0001-50, com endereço à Av. Barão do Rio Branco, 814, Bairro: 
Nova Olinda, no Município de Castanhal - Pará, neste ato representada pelo Sr. 
Secretário de Transporte e Trânsito, JOSE RAIMUNDO CARVALHO DOS 
SANTOS, portador da carteira de identidade nº. 1859873-2ª VIA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 167.098.532-68, residente e 
domiciliado nesta cidade, a seguir denominado CONTRATANTE e do outro lado 
a empresa HOTEL DURMA BEM LTDA-EPP, estabelecida à Vila Irmã Adelaide 
n° 358, Bairro: Pirapora, Castanhal/PA, CEP 68745-190, CNPJ-MF nº 
02.229.769/0001-01 representada neste ato, por sua representante Legal JOABS 
GONÇALVES BARRETO, brasileiro, casado, portadora de cédula de identidade 
RG 5245606, CPF n° 262.630.502-25 doravante denominado CONTRATADA, 
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tem entre si, justos e contratados, e mediante as cláusulas e condições 
seguintes: PREGÃO PRESENCIAL com sistema de Registros de Preços, em 
regime de menor por item, demais normas regulamentares, a contratação nos 
termos e cláusulas abaixo descritas e respectivos anexos: TÍTULO I – DO 
OBJETO CONTRATUAL: CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste 
instrumento a Contratação de pessoa jurídica para SERVIÇO DE 
HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, por um período até 31 
(Trinta e um) de Dezembro de 2017, onde a empresa contratada deverá fornecer 
café da manha, conforme descritos no Termo de Referência do Edital do Pregão 
n° 074/2017, nas quantidades e especificações lá definidas. TÍTULO II – DA 
FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DO PRAZO: CLÁUSULA SEGUNDA: 
DO REGIME DE EXECUÇÃO - A CONTRATADA executará para a 
CONTRATANTE, sob empreitada por item. Parágrafo Primeiro: O prazo para 
inicio de execução do serviço não poderá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, a 
contar do primeiro dia útil após a assinatura do contrato. Parágrafo Segundo: Na 
hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior que possa motivar o atraso 
na execução do serviço determinado neste Instrumento, deve a contratada 
submeter os fatos, por escrito à CONTRATANTTE, com as justificativas 
alegadas, acostada da comprovação devida, para análise e decisão, desde que 
esteja dentro do prazo estabelecida para a execução do objeto; Parágrafo 
Terceiro: O prazo de início, para execução dos serviços poderá ser prorrogado, 
desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela administração nos 
termos do artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA: DAS 
NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DAS CONDIÇÕES DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços ora contratados obedecem ao 
Termo de Referência o qual é parte integrante do Edital do Pregão Presencial nº 
074/2017, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os serviços que não 
estiverem de acordo com o referido Termo, sem que caiba à CONTRATADA 
direito a qualquer reclamação ou indenização.  CLÁUSULA QUARTA: DA 
CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS - A CONTRATANTE só aceitará os 
serviços que estiverem em acordo com o Termo de Referência e as 
especificações, depois de considerados em perfeita ordem pela Fiscalização. Os 
serviços que, a conselho da Fiscalização, não apresentarem condições de 
aceitabilidade, serão rejeitados cabendo à CONTRATADA todos os ônus 
decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas decorrentes de 
eventuais reparos necessários. Parágrafo Único: O representante da 
CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à 
celebração deste Contrato e para obrigar de pleno direito à mesma 
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de 
pleno direito. CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 
Compete a CONTRATADA: 5.1 Os empregados da prestadora de serviço não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira 
responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas 
aos empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente 
de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer modalidade de 
responsabilidade. 5.2 A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente as 
exigências da legislação Tributária, Fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de 
seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e 
encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 5.3 A 
CONTRATADA se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e 
pessoais ocasionados a terceiros durante as prestações de serviços. 5.4 Todos 
os itens citados neste Contrato deveram ser inclusos no valor mensal fechado 
com a CONTRATADA. 5.5 A CONTRATADA devera contratar funcionários 
capacitados a atender as necessidades descrição neste termo de referencia. 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Compete a 
CONTRATANTE: 6.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 6.2 
Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e 
Especificações estabelecidas nesse instrumento. 6.3 Designar servidor 
responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato. 6.4 Rejeitar, no 
todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, podendo exigir, a qualquer 
tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados. 6.5 Aplicar à 
contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o 
contraditório e ampla defesa. 6.6 Fornecer à contratada todas as informações, 
esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à execução do 
contrato. 6.7 Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias. 6.8 A gestão e o acompanhamento do 
contrato ficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado pela contratante. 
TÍTULO III- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: CLÁUSULA SÉTIMA: DO 

PREÇO- Fica ajustado o valor total estimado de R$ 1.013,00 (Um mil e treze 
reais). Paragrafo Primeiro: A estimativa de preço ora mencionado no contrato não 
obriga a Administração Publica a adquirir todos os serviços que foram cotados, 
visto que se originou de Sistema de registro de preços. Paragrafo Segundo: Os 
preços das passagens aéreas serão aqueles praticados nas tarifas oficias e/ou 
promocionais fornecidos pelas empresas aéreas, acrescidas dos descontos 
fornecidos pela CONTRATADA; a)Os descontos promocionais fornecidos pelas 
empresas aéreas poderão ser inferiores àqueles previstos na tarifa oficiais, salvo 
em caso de lotação esgotada para os assentos reservados ao atendimento 
daquela; b)Com relação às passagens rodoviárias, os preços serão os praticados 
no mercado, acrescidos dos descontos concedidos pela CONTRATADA. 
CLÁUSULA OITAVA: Para efeito de pagamento, a contratada encaminhará ao 
órgão requisitante respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada das certidões 
conforme parágrafo terceiro. CLÁUSULA NONA: O prazo de pagamento será de 
30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação pela CONTRATADA 
do respectivo documento fiscal de cobrança (nota fiscal/fatura de serviços), 
referente a cada produto e serviços do contrato, com as respectivas certidões 
conforme artigo 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93. Parágrafo Primeiro: As 
notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata a 
cláusula sétima, deste contrato, começará a fluir a partir da data de apresentação 
da nota fiscal/fatura, sem incorreções. Parágrafo Segundo: A descriminação dos 
valores dos produtos/serviços deverá ser reproduzida na nota fiscal/fatura 
apresentada para efeito de pagamento. Parágrafo Terceiro: O pagamento dos 
produtos fornecidos/serviços será efetuado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, mediante a apresentação pela CONTRATADA de prova da 
situação regular perante a Receita Federal, através da Certidão Negativa de 
Débito Federais, Receita Estadual, perante a Certidão Negativa de Débito 
estaduais, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de Débito Municipais, 
bem como FGTS e CNDT. Parágrafo Quarto: A Contratante fica autorizada a 
reter o pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até que a 
Contratada apresente os comprovantes de pagamento do FGTS e INSS 
referente aos empregados e empregador, incidentes sobre o mês anterior. 
Parágrafo Quinto: A recusa da Contratada em recolher os encargos acima 
citados autoriza a rescisão unilateral do Contrato, bem como retenção dos 
valores devidos a título de encargos e impostos e a Contratada não terá direito a 
qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas na 
Lei n.º 8.666/93. Parágrafo Sexto: A Contratante fica autorizada a reter o 
pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até que a Contratada 
realize a entrega integral do produto, ou execute integralmente os serviços 
prestados. TÍTULO IV – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA - O Contrato a ser firmado terá vigência até 
31 (Trinta e um) de Dezembro de 2017, contados de sua Publicação em Diário 
Oficial.  requisitos: a) Que os serviços tenham sido prestados regularmente;  b) 
Que a administração mantenha interesse na realização dos serviços; c) Que o 
valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; d) 
Que a contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação; f) A 
prorrogação do contrato deverá ser promovida mediante termo aditivo. TÍTULO V 
– DA RESPONSABILIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA DA 
CONTRATADA: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA - será 
totalmente responsável por todos os tributos fiscais e para fiscais, exigidos pelos 
governos federal, estadual e municipal, bem como por agências governamentais 
autônomas e associações de classe, que incidam ou venham a incidir sobre o 
presente instrumento ou sua execução, inclusive multas e outros ônus. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A relação das partes é de independência 
contratual, não havendo vínculo empregatício entre as mesmas, não se 
responsabilizando a CONTRATANTE por quaisquer atos praticados pela 
CONTRATADA. Nenhuma disposição deste instrumento autoriza, nem a 
CONTRATADA tem direito nem poderes e nem deverá comprometer ou vincular 
a CONTRATANTE a qualquer acordo, contrato ou reconhecimento, nem induzir, 
renunciar ou transigir quaisquer dos direitos da CONTRATANTE ou, ainda, 
assumir quaisquer obrigações em nome da CONTRATANTE, a qual não se 
responsabilizará por quaisquer reclamações de lucros cessantes ou danos 
pleiteados por terceiros em decorrência ou relacionados com a celebração, 
execução ou rescisão deste instrumento. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
Eventuais funcionários, consultores ou prestadores de serviços utilizados para o 
cumprimento das obrigações inerentes a CONTRATADA serão de exclusiva 
competência e responsabilidade desta, não possuindo com a CONTRATANTE 
quaisquer vínculos trabalhistas ou previdenciários. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA: A CONTRATADA põe a CONTRATANTE, a salvo de quaisquer ações 
judiciais, inclusive de ordem trabalhista, previdenciária e tributária decorrentes da 
execução deste contrato. Caso a CONTRATANTE venha a ser demandada, a 
CONTRATADA se obriga, irrevogável e irretratavelmente, a assumir o respectivo 
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polo passivo da correlata ação, respondendo integralmente pelos efeitos 
pecuniários e/ou obrigações da decisão judicial que vier a ser proferida, sem 
direito a pleitear reembolso ou indenização, a que título for perante a 
CONTRATANTE. TÍTULO VI – DA RESCISÃO CONTRATUAL: CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua 
rescisão administrativa, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 
8.666/93, com a redação dada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. 
São motivos para rescisão do presente Contrato: 1)  O não cumprimento de 
cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 2) O cumprimento irregular de 
cláusulas contratuais, especificações e prazos; 3) A lentidão do seu 
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da prestação dos serviços, nos prazos estipulados; 4)  O atraso 
injustificado da prestação do serviço; 5) A subcontratação total ou parcial do 
objeto contratado, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no Edital e neste Contrato; 6)  O desatendimento das determinações 
regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores; 7)  O cometimento reiterado de faltas na sua 
execução, anotadas na forma do § 1º do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 8)  A 
existência de pedido ou deferimento de recuperação judicial ou extrajudicial em 
tramitação, bem como a decretação de falência; 9)  A dissolução da sociedade 
ou o falecimento do contratado; 10)  A alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato; 
11)  Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, a 
que está subordinado o CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o Contrato; 12) A suspensão de sua execução, por ordem escrita 
da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 13) O atraso superior 
a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 14) A 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato; 15)  O Descumprimento do disposto no 
Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. Parágrafo Primeiro: Obriga-se a CONTRATADA, se der causa à 
rescisão, a responder judicialmente pelas perdas e danos decorrentes de seu 
ato. Parágrafo Segundo: Também considerar-se-á rescindido este instrumento 
contratual pela ocorrência dos seguintes casos: a) Paralisação total ou parcial do 
fornecimento dos produtos/ serviços por mais de 5 (cinco) dias consecutivos, 
pela CONTRATADA, sem as justificativas estarem devidamente aceitas pela 
CONTRATANTE, na forma deste Contrato; b) A transferência, cessão do 
Contrato ou subcontratação total ou parcial dos serviços, sem a expressa 
anuência da CONTRATANTE. TÍTULO VII – DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A reserva de recursos orçamentários foi feita 
utilizando os seguintes elementos de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 0808 
– Secretaria Municipal de Assistência Social; 085.122.0050.2.065 – Manutenção 
das Ações da Sec. de Assistência Social; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 0809 – Fundo 
Municipal de Assistência Social; 08.122.0050.2.068 – Manutenção das Ações do 
Fundo Mun. de Assist. Social; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; TÍTULO VIII – DA 
FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO: CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A 
FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços será feita de forma a fazer cumprir 
rigorosamente os detalhes executivos, o Termo de Referência, os prazos, as 
condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato. 
Parágrafo Primeiro: Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade 
para resolver, durante a execução dos serviços, todo e qualquer caso singular, 
duvidoso ou omisso não previsto no Edital, no Termo de Referência, nos 
Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos 
Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou 
indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, 
ouvida a autoridade do órgão. Paragrafo Segundo: Compete, ainda, 
especificamente à FISCALIZAÇÃO:  a) Manifestar-se acerca da qualidade dos 
serviços efetuados pela CONTRATADA, emitindo pareces técnicos sobre os 
mesmos, bem como Aprovar ou Reprovar, total ou parcialmente, os produtos 

(relatórios) elaborados; b) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam 
apresentadas pela CONTRATADA; c) Expedir, por escrito, as determinações e 
comunicações dirigidas à CONTRATADA; d) Autorizar as providências 
necessárias junto a terceiros; e) Transmitir, por escrito, as instruções e as 
modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feita, bem 
como alterações de prazos e de cronogramas; f) Dar a CONTRATANTE imediata 
ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a 
contratada ou mesmo à rescisão do Contrato; g) Relatar oportunamente a 
CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no 
desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros. h) Pronunciar-se sobre a 
veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado;  i) Registrar o 
andamento dos serviços, tendo em vista os detalhes executivos, o Termo de 
Referência, os prazos e cronogramas;  j) Fazer observações cabíveis, 
decorrentes dos registros da contratada no referido Diário;  l) Dar solução às 
consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;  m) Registrar as 
restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao 
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;  n) Determinar as 
providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e 
especificações; Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE indica, por meio de 
Portaria nº101/17 o Sra. Benedita Ribeiro de Lima Neta, matricula de nº 98027-1 
como seu representante responsável pela orientação e fiscalização do objeto 
deste contrato. TÍTULO IX – DAS PENALIDADES: CLÁUSULA DÉCIMA 
OITAVA: Se a CONTRATADA descumprir o objeto contratual, no todo ou em 
parte, bem como se ocorrer atraso injustificado na sua execução, a 
Administração, a seu critério, e observadas às exigências legais, reserva-se o 
direito de aplicar as penalidades previstas na legislação vigente, sem prejuízo da 
rescisão contratual, aplicando, conforme o caso, as seguintes penas: a) 
advertência; b) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de 
atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, incidente sobre o valor total da 
fatura, contado a partir da solicitação de entrega do bem encaminhada pela 
Administração; c) multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre 
o valor do fornecimento, quando decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; d) 
suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como aplicação de 
multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no 
caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho; e) 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição prevista no item 
anterior, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que publicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada. Parágrafo Primeiro: O valor da multa poderá, após 
imposição, ser descontado de pagamentos eventualmente devidos à 
CONTRATADA, podendo, ainda, não havendo crédito a ser cobrado, 
amigavelmente, após regular notificação, ou judicialmente, na forma da lei, a 
critério da contratante. Parágrafo Segundo: As sanções são autônomas e a 
aplicação de uma não exclui a outra. Parágrafo Terceiro: As multas não têm 
caráter compensatório e, por consequência, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. Parágrafo Quarto: As multas 
serão corrigidas monetariamente pela variação de índice oficial, até a data de 
seu recolhimento. Parágrafo Quinto: A aplicação das sanções será precedida de 
procedimento em que se garantirá ampla defesa à CONTRATADA, cabendo, 
ainda, o direito à interposição de recursos na forma prevista no artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94. TÍTULO X – DA 
GARANTIA CONTRATUAL: CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA GARANTIA DO 
CONTRATO: Não será exigida a prestação de garantia para a contratação 
resultante desta licitação. TÍTULO XI- DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA 
VIGÉSIMA: Todos os aditivos e alterações a este instrumento deverão ser 
mutuamente acordados, por escrito e assinados pelos representantes legais 
devidamente nomeados ou eleitos. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O 
presente contrato sujeita-se à alteração unilateral, ou por acordo entre as partes, 
nas hipóteses previstas nos artigos 57, § 1º e 65, da Lei Federal nº 8.666/93, 
alteradas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos 
serviços, até 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o que preceitua o artigo 
65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A 
abstenção pelas partes contratantes de qualquer direito ou faculdade que lhe 
assistam pelo presente instrumento, não implicará novação ou renúncia dos 
direitos ou faculdades nele previstos, que poderão ser exercidos a qualquer 
momento. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Todas as decisões resultantes de 
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reuniões realizadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser 
reduzidas a termo expresso (ata, ofício, correspondência, fac-símile, e-mail, etc.). 
TÍTULO XII– DO FORO: CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: As partes, de comum 
acordo, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, elegem 
o Foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por acharem justas e 
acordadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o presente 
contrato em 03 (três) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos 
legais. Castanhal (PA), 19 de outubro de 2017.  FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
JOSE RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, CONTRATANTE. HOTEL 
DURMA BEM LTDA-EPP, JOABS GONÇALVES BARRETO, CONTRATADA. 
TESTEMUNHAS: 1ª  CPF No  2ª  CPF No 

CONTRATO Nº 20170416 
Contrato para a prestação de HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E 
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CASTANHAL e a empresa HOTEL DURMA 
BEM LTDA-EPP, vinculado ao processo Pregão Presencial SRP Nº 074/2017. 
Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, de um lado, o 
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, por meio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 15.527.565/0001-07, com endereço à Av. Senador Lemos, 
1023, Bairro: Centro, no Município de Castanhal - Pará, neste ato representada 
pelo Sr. Secretário de Transporte e Trânsito, ELDER RIBEIRO DA SILVA, 
brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 16.226 SEGUP-PA, 
inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 373.795.422-49, a seguir 
denominado CONTRATANTE e do outro lado a empresa HOTEL DURMA BEM 
LTDA-EPP, estabelecida à Vila Irmã Adelaide n° 358, Bairro: Pirapora, 
Castanhal/PA, CEP 68745-190, CNPJ-MF nº 02.229.769/0001-01 representada 
neste ato, por sua representante Legal JOABS GONÇALVES BARRETO, 
brasileiro, casado, portadora de cédula de identidade RG 5245606, CPF n° 
262.630.502-25 doravante denominado CONTRATADA, tem entre si, justos e 
contratados, e mediante as cláusulas e condições seguintes: PREGÃO 
PRESENCIAL com sistema de Registros de Preços, em regime de menor por 
item, demais normas regulamentares, a contratação nos termos e cláusulas 
abaixo descritas e respectivos anexos: TÍTULO I – DO OBJETO CONTRATUAL: 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste instrumento a Contratação de 
pessoa jurídica para SERVIÇO DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, 
FUNDOS MUNICIPAIS E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CASTANHAL-PA, 
por um, período até 31 (Trinta e um) de Dezembro de 2017, onde a empresa 
contratada deverá fornecer café da manha, conforme descritos no Termo de 
Referência do Edital do Pregão n° 074/2017, nas quantidades e especificações lá 
definidas. TÍTULO II – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO E DO PRAZO: 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUÇÃO - A CONTRATADA 
executará para a CONTRATANTE, sob empreitada por item. Parágrafo Primeiro: 
O prazo para inicio de execução do serviço não poderá ser superior a 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil após a assinatura do contrato. Parágrafo 
Segundo: Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior que possa 
motivar o atraso na execução do serviço determinado neste Instrumento, deve a 
contratada submeter os fatos, por escrito à CONTRATANTTE, com as 
justificativas alegadas, acostada da comprovação devida, para análise e decisão, 
desde que esteja dentro do prazo estabelecida para a execução do objeto; 
Parágrafo Terceiro: O prazo de início, para execução dos serviços poderá ser 
prorrogado, desde que devidamente justificado o motivo e aceito pela 
administração nos termos do artigo 57, § 1º da Lei 8.666/93. CLÁUSULA 
TERCEIRA: DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DAS 
CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Os serviços ora contratados 
obedecem ao Termo de Referência o qual é parte integrante do Edital do Pregão 
Presencial nº 074/2017, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os 
serviços que não estiverem de acordo com o referido Termo, sem que caiba à 
CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização. CLÁUSULA 
QUARTA: DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS - A CONTRATANTE só 
aceitará os serviços que estiverem em acordo com o Termo de Referência e as 
especificações, depois de considerados em perfeita ordem pela Fiscalização. Os 
serviços que, a conselho da Fiscalização, não apresentarem condições de 
aceitabilidade, serão rejeitados cabendo à CONTRATADA todos os ônus 
decorrentes da rejeição, inclusive quanto ao prazo e despesas decorrentes de 
eventuais reparos necessários. Parágrafo Único: O representante da 
CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à 
celebração deste Contrato e para obrigar de pleno direito à mesma 
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste Contrato obrigam as partes de 

pleno direito. CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - 
Compete a CONTRATADA: 5.1 Os empregados da prestadora de serviço não 
manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira 
responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias ou trabalhistas relativas 
aos empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente 
de trabalho, desligamentos, horas extras, diárias ou qualquer despesa com 
alimentação e locomoção, não cabendo à contratante qualquer modalidade de 
responsabilidade. 5.2 A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente as 
exigências da legislação Tributária, Fiscal, trabalhistas, previdenciárias, de 
seguro, higiene e segurança do trabalho. Assumindo todas as obrigações e 
encargos legais inerentes à sua atividade, respondendo integralmente a 
terceiros, em caso de acidentes, durante a prestação dos serviços. 5.3 A 
CONTRATADA se responsabilizará pela cobertura contra danos materiais e 
pessoais ocasionados a terceiros durante as prestações de serviços. 5.4 Todos 
os itens citados neste Contrato deveram ser inclusos no valor mensal fechado 
com a CONTRATADA. 5.5 A CONTRATADA devera contratar funcionários 
capacitados a atender as necessidades descrição neste termo de referencia. 
CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Compete a 
CONTRATANTE: 6.1 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA. 6.2 
Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e 
Especificações estabelecidas nesse instrumento. 6.3 Designar servidor 
responsável para fiscalização e acompanhamento do contrato. 6.4 Rejeitar, no 
todo ou em parte, por intermédio da fiscalização, podendo exigir, a qualquer 
tempo, a substituição dos que julgar insuficientes ou inadequados. 6.5 Aplicar à 
contratada as penalidades depois de constatadas as irregularidades, garantido o 
contraditório e ampla defesa. 6.6 Fornecer à contratada todas as informações, 
esclarecimentos, documentos e demais condições necessárias à execução do 
contrato. 6.7 Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas 
as medidas corretivas necessárias. 6.8 A gestão e o acompanhamento do 
contrato ficarão a cargo do Setor Competente a ser indicado pela contratante. 
TÍTULO III- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS: CLÁUSULA SÉTIMA: DO 
PREÇO - Fica ajustado o valor total estimado de R$ 1.201,00 (Um mil duzentos e 
um reais). Parágrafo Primeiro: A estimativa de preço ora mencionado no contrato 
não obriga a Administração Publica a adquirir todos os serviços que foram 
cotados, visto que se originou de Sistema de registro de preços. Parágrafo 
Segundo: Os preços das passagens aéreas serão aqueles praticados nas tarifas 
oficias e/ou promocionais fornecidos pelas empresas aéreas, acrescidas dos 
descontos fornecidos pela CONTRATADA; a)Os descontos promocionais 
fornecidos pelas empresas aéreas poderão ser inferiores àqueles previstos na 
tarifa oficiais, salvo em caso de lotação esgotada para os assentos reservados 
ao atendimento daquela; b)Com relação às passagens rodoviárias, os preços 
serão os praticados no mercado, acrescidos dos descontos concedidos pela 
CONTRATADA. CLÁUSULA OITAVA: Para efeito de pagamento, a contratada 
encaminhará ao órgão requisitante respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada 
das certidões conforme parágrafo terceiro. CLÁUSULA NONA: O prazo de 
pagamento será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação 
pela CONTRATADA do respectivo documento fiscal de cobrança (nota 
fiscal/fatura de serviços), referente a cada produto e serviços do contrato, com as 
respectivas certidões conforme artigo 40, inciso XIV, alínea “a” da Lei 8.666/93. 
Parágrafo Primeiro: As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão 
devolvidas à contratada para as devidas correções. Nesse caso, o prazo de que 
trata a cláusula sétima, deste contrato, começará a fluir a partir da data de 
apresentação da nota fiscal/fatura, sem incorreções. Parágrafo Segundo: A 
descriminação dos valores dos produtos/serviços deverá ser reproduzida na nota 
fiscal/fatura apresentada para efeito de pagamento. Parágrafo Terceiro: O 
pagamento dos produtos fornecidos/serviços será efetuado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, mediante a apresentação pela CONTRATADA de 
prova da situação regular perante a Receita Federal, através da Certidão 
Negativa de Débito Federais, Receita Estadual, perante a Certidão Negativa de 
Débito estaduais, Receita Municipal, perante a Certidão Negativa de Débito 
Municipais, bem como FGTS e CNDT. Parágrafo Quarto: A Contratante fica 
autorizada a reter o pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até 
que a Contratada apresente os comprovantes de pagamento do FGTS e INSS 
referente aos empregados e empregador, incidentes sobre o mês anterior. 
Parágrafo Quinto: A recusa da Contratada em recolher os encargos acima 
citados autoriza a rescisão unilateral do Contrato, bem como retenção dos 
valores devidos a título de encargos e impostos e a Contratada não terá direito a 
qualquer tipo de indenização, ficando ainda sujeita às penalidades previstas na 
Lei n.º 8.666/93. Parágrafo Sexto: A Contratante fica autorizada a reter o 
pagamento referente aos produtos fornecidos/serviços até que a Contratada 
realize a entrega integral do produto, ou execute integralmente os serviços 
prestados. TÍTULO IV – DA VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA - O Contrato a ser firmado terá vigência até 
31 (Trinta e um) de Dezembro de 2017, contados de sua Publicação em Diário 
Oficial.  a) Que os serviços tenham sido prestados regularmente;  b) Que a 
administração mantenha interesse na realização dos serviços; c) Que o valor do 
contrato permaneça economicamente vantajoso para a administração; d) Que a 
contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação; f) A prorrogação 
do contrato deverá ser promovida mediante termo aditivo. TÍTULO V – DA 
RESPONSABILIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA DA 
CONTRATADA: CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A CONTRATADA - será 
totalmente responsável por todos os tributos fiscais e para fiscais, exigidos pelos 
governos federal, estadual e municipal, bem como por agências governamentais 
autônomas e associações de classe, que incidam ou venham a incidir sobre o 
presente instrumento ou sua execução, inclusive multas e outros ônus. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A relação das partes é de independência 
contratual, não havendo vínculo empregatício entre as mesmas, não se 
responsabilizando a CONTRATANTE por quaisquer atos praticados pela 
CONTRATADA. Nenhuma disposição deste instrumento autoriza, nem a 
CONTRATADA tem direito nem poderes e nem deverá comprometer ou vincular 
a CONTRATANTE a qualquer acordo, contrato ou reconhecimento, nem induzir, 
renunciar ou transigir quaisquer dos direitos da CONTRATANTE ou, ainda, 
assumir quaisquer obrigações em nome da CONTRATANTE, a qual não se 
responsabilizará por quaisquer reclamações de lucros cessantes ou danos 
pleiteados por terceiros em decorrência ou relacionados com a celebração, 
execução ou rescisão deste instrumento. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 
Eventuais funcionários, consultores ou prestadores de serviços utilizados para o 
cumprimento das obrigações inerentes a CONTRATADA serão de exclusiva 
competência e responsabilidade desta, não possuindo com a CONTRATANTE 
quaisquer vínculos trabalhistas ou previdenciários. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA: A CONTRATADA põe a CONTRATANTE, a salvo de quaisquer ações 
judiciais, inclusive de ordem trabalhista, previdenciária e tributária decorrentes da 
execução deste contrato. Caso a CONTRATANTE venha a ser demandada, a 
CONTRATADA se obriga, irrevogável e irretratavelmente, a assumir o respectivo 
polo passivo da correlata ação, respondendo integralmente pelos efeitos 
pecuniários e/ou obrigações da decisão judicial que vier a ser proferida, sem 
direito a pleitear reembolso ou indenização, a que título for perante a 
CONTRATANTE. TÍTULO VI – DA RESCISÃO CONTRATUAL: CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua 
rescisão administrativa, nos termos dos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 
8.666/93, com a redação dada pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98. 
São motivos para rescisão do presente Contrato: 1)  O não cumprimento de 
cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 2) O cumprimento irregular de 
cláusulas contratuais, especificações e prazos; 3) A lentidão do seu 
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da 
conclusão da prestação dos serviços, nos prazos estipulados; 4)  O atraso 
injustificado da prestação do serviço; 5) A subcontratação total ou parcial do 
objeto contratado, a associação do contratado com outrem, a cessão ou 
transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no Edital e neste Contrato; 6)  O desatendimento das determinações 
regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores; 7)  O cometimento reiterado de faltas na sua 
execução, anotadas na forma do § 1º do Artigo 67 da Lei nº 8.666/93; 8)  A 
existência de pedido ou deferimento de recuperação judicial ou extrajudicial em 
tramitação, bem como a decretação de falência; 9)  A dissolução da sociedade 
ou o falecimento do contratado; 10)  A alteração social ou a modificação da 
finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato; 
11)  Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, a 
que está subordinado o CONTRATANTE, e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o Contrato; 12) A suspensão de sua execução, por ordem escrita 
da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por 
repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 13) O atraso superior 
a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de 
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 14) A 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato; 15)  O Descumprimento do disposto no 

Inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. Parágrafo Primeiro: Obriga-se a CONTRATADA, se der causa à 
rescisão, a responder judicialmente pelas perdas e danos decorrentes de seu 
ato. Parágrafo Segundo: Também considerar-se-á rescindido este instrumento 
contratual pela ocorrência dos seguintes casos: a) Paralisação total ou parcial do 
fornecimento dos produtos/ serviços por mais de 5 (cinco) dias consecutivos, 
pela CONTRATADA, sem as justificativas estarem devidamente aceitas pela 
CONTRATANTE, na forma deste Contrato; b) A transferência, cessão do 
Contrato ou subcontratação total ou parcial dos serviços, sem a expressa 
anuência da CONTRATANTE. TÍTULO VII – DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA: 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A reserva de recursos orçamentários foi feita 
utilizando os seguintes elementos de despesas: Exercício Financeiro: 2017; 1818 
– Fundo Municipal de Transporte e Trânsito; 26.122.0025.2.118 – Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Transporte e Transito; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário. TÍTULO VIII 
– DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO: CLÁUSULA DÉCIMA 
SÉTIMA: A FISCALIZAÇÃO da execução dos serviços será feita de forma a fazer 
cumprir rigorosamente os detalhes executivos, o Termo de Referência, os 
prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do 
Contrato. Parágrafo Primeiro: Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a 
autoridade para resolver, durante a execução dos serviços, todo e qualquer caso 
singular, duvidoso ou omisso não previsto no Edital, no Termo de Referência, 
nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos 
Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou 
indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, 
ouvida a autoridade do órgão. Paragrafo Segundo: Compete, ainda, 
especificamente à FISCALIZAÇÃO: a) Manifestar-se acerca da qualidade dos 
serviços efetuados pela CONTRATADA, emitindo pareces técnicos sobre os 
mesmos, bem como Aprovar ou Reprovar, total ou parcialmente, os produtos 
(relatórios) elaborados; b) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam 
apresentadas pela CONTRATADA; c) Expedir, por escrito, as determinações e 
comunicações dirigidas à CONTRATADA; d) Autorizar as providências 
necessárias junto a terceiros; e) Transmitir, por escrito, as instruções e as 
modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feita, bem 
como alterações de prazos e de cronogramas; f) Dar a CONTRATANTE imediata 
ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a 
contratada ou mesmo à rescisão do Contrato; g) Relatar oportunamente a 
CONTRATANTE ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no 
desenvolvimento dos serviços em relação a terceiros. h) Pronunciar-se sobre a 
veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado; i) Registrar o 
andamento dos serviços, tendo em vista os detalhes executivos, o Termo de 
Referência, os prazos e cronogramas; j) Fazer observações cabíveis, 
decorrentes dos registros da contratada no referido Diário; l) Dar solução às 
consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe; m) Registrar as 
restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao 
procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe; n) Determinar as 
providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e 
especificações; Parágrafo Terceiro: A CONTRATANTE indica pela Portaria 
n°089/17 o Sra. MARIA DOS REMÉDIOS CASIMIRO TORRES, matricula nº 
95354, como seu representante responsável pela orientação e fiscalização do 
objeto deste contrato. TÍTULO IX – DAS PENALIDADES: CLÁUSULA DÉCIMA 
OITAVA: Se a CONTRATADA descumprir o objeto contratual, no todo ou em 
parte, bem como se ocorrer atraso injustificado na sua execução, a 
Administração, a seu critério, e observadas às exigências legais, reserva-se o 
direito de aplicar as penalidades previstas na legislação vigente, sem prejuízo da 
rescisão contratual, aplicando, conforme o caso, as seguintes penas: a) 
advertência; b) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de 
atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, incidente sobre o valor total da 
fatura, contado a partir da solicitação de entrega do bem encaminhada pela 
Administração; c) multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento) sobre 
o valor do fornecimento, quando decorridos 30 dias, ou mais, de atraso; d) 
suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como aplicação de 
multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do fornecimento, no 
caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho; e) 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição prevista no item 
anterior, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que publicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o 
prazo da sanção aplicada. Parágrafo Primeiro: O valor da multa poderá, após 
imposição, ser descontado de pagamentos eventualmente devidos à 
CONTRATADA, podendo, ainda, não havendo crédito a ser cobrado, 
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amigavelmente, após regular notificação, ou judicialmente, na forma da lei, a 
critério da contratante. Parágrafo Segundo: As sanções são autônomas e a 
aplicação de uma não exclui a outra. Parágrafo Terceiro: As multas não têm 
caráter compensatório e, por consequência, o pagamento delas não exime a 
CONTRATADA da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu 
ato punível venha acarretar à CONTRATANTE. Parágrafo Quarto: As multas 
serão corrigidas monetariamente pela variação de índice oficial, até a data de 
seu recolhimento. Parágrafo Quinto: A aplicação das sanções será precedida de 
procedimento em que se garantirá ampla defesa à CONTRATADA, cabendo, 
ainda, o direito à interposição de recursos na forma prevista no artigo 109 da Lei 
Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei Federal nº 8.883/94. TÍTULO X – DA 
GARANTIA CONTRATUAL: CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA GARANTIA DO 
CONTRATO: Não será exigida a prestação de garantia para a contratação 
resultante desta licitação. TÍTULO XI- DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA 
VIGÉSIMA: Todos os aditivos e alterações a este instrumento deverão ser 
mutuamente acordados, por escrito e assinados pelos representantes legais 
devidamente nomeados ou eleitos. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O 
presente contrato sujeita-se à alteração unilateral, ou por acordo entre as partes, 
nas hipóteses previstas nos artigos 57, § 1º e 65, da Lei Federal nº 8.666/93, 
alteradas pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA: A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação dos 
serviços, até 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o que preceitua o artigo 
65, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas 
pelas Leis nº 8.883/94 e nº 9.648/98. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: A 
abstenção pelas partes contratantes de qualquer direito ou faculdade que lhe 
assistam pelo presente instrumento, não implicará novação ou renúncia dos 
direitos ou faculdades nele previstos, que poderão ser exercidos a qualquer 
momento. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Todas as decisões resultantes de 
reuniões realizadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser 
reduzidas a termo expresso (ata, ofício, correspondência, fac-símile, e-mail, etc.). 
TÍTULO XII– DO FORO: CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: As partes, de comum 
acordo, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste instrumento, elegem 
o Foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, com renúncia expressa a 
qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por acharem justas e 
acordadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o presente 
contrato em 03 (três) vias de igual teor e validade, para que produza os efeitos 
legais. Castanhal (PA), 19 de outubro de 2017. FUNDO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E TRANSITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E 
TRÂNSITO, ELDER RIBEIRO DA SILVA, CONTRATANTE. HOTEL DURMA 
BEM LTDA-EPP, JOABS GONÇALVES BARRETO, CONTRATADA. 
TESTEMUNHAS: 1ª CPF No  2ª CPF No 

 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre 
o Município de CASTANHAL e as Empresas cujos preços estão a seguir 
registrados , em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº SRP 
074/2017. Empresa: HOTEL DURMA BEM LTDA-EPP; C.N.P.J. nº 
02.229.769/0001-01, estabelecida à TRAV.IRMA ADELAIDE,358, CENTRO, 
Castanhal PA, (91) 3721-6170, representada neste ato pelo Sr(a). JOABS 
GONÇALVES BARRETO, C.P.F. nº 262.630.502-25, R.G. nº 5245606 PC PA. 
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 00001 ITEM 1 - HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO 
(SIMPLES) - 1 P PACOTE 400.00 113,000 45.200,00 ESSOA HOSPEDAGEM 
EM APARTAMENTO (SIMPLES) - COM BANHEIRO PRIVATIVO COM 
CHUVEIRO ELÉTRICO; EQUIPADO COM APARELHO DE AR 
CONDICIONADO, FRIGOBAR, TELEVISÃO E ACESSO À INTERNET; 
OFERECER TOALHAS DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 
(SABONETE, PAPEL HIGIÊNICO); FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ; E 
SERVIÇO DE QUARTO DIÁRIO 00002 ITEM 2 - HOSPEDAGEM EM 
APARTAMENTO (DUPLO) - 2 PES PACOTE 300.00 149,000 44.700,00 SOAS 
ITEM 2 - HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO (DUPLO) - COM BANHEIRO 
PRIVATIVO COM CHUVEIRO ELÉTRICO, EQUIPADO COM APARELHO DE AR 
CONDICIONADO, FRIGOBAR, TELEVISÃO E ACESSO À INTERNET, 
OFERECER TOALHAS DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 
(SABONETE, PAPEL HIGIÊNICO), FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, E 
SERVIÇO DE QUARTO DIÁRIO. 00003 ITEM 3 - HOSPEDAGEM EM 
APARTAMENTO (TRIPLO) - 3 PE PACOTE 300.00 188,000 56.400,00 SSOAS 
ITEM 3 - HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO (TRIPLO) - COM BANHEIRO 
PRIVATIVO COM CHUVEIRO ELÉTRICO; EQUIPADO COM APARELHO DE AR 
CONDICIONADO, FRIGOBAR, TELEVISÃO E ACESSO À INTERNET; 
OFERECER TOALHAS DE BANHO, MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL 
(SABONETE, PAPEL HIGIÊNICO); FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ E 
SERVIÇO DE QUARTO DIÁRIO. VALOR TOTAL R$ 146.300,00 

CONTRATO N.º 20170405 QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE CASTANHAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS À 
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DOS 

PRÉDIOS. 
FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASTANHAL-FUNCAST, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 17.819.722/0001-75, com endereço à Rua Senador Lemos, 749, Bairro: 
Centro, no Município de Castanhal - Pará, neste ato representada pela Sra. 
Secretaria, MARIA ELANE GADELHA, portador da carteira de identidade nº. 
3315373, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 656.269.402-
78, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada CONTRATANTE, 
e a empresa, INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, empresa 
estabelecida nesta capital, à Rua Santo Antônio, nº 316, Edif. Americo N da 
Costa, Sala 1304, bairro: Campina, CEP: 66.010-105, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº. 17.630.678/0001-50, neste ato representada por MANUELLE LEILA SOARES 
TEIXEIRA, brasileira, solteira, empresária, portadora da Identidade nº. 3173737 – 
SSP/PA e do CPF nº. 743.983.852-15, residente e domiciliado nesta capital, 
doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente 
contrato, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº. 148/2016, e a legislação 
vigente, especialmente com as Leis Federal nº. 10.520/02 e nº. 8.666/1993 e 
mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se 
obrigam: CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 1.1-O 
presente Contrato será regido pelo disposto na Lei Federal n° 8.666/93, Lei 
Federal n° 10.520/02, Decretos Federais n° 5.504/05 e nº 7.892/13, e demais 
legislações aplicáveis ao assunto. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 
AO EDITAL: 2.1-O presente Contrato vincula-se aos termos do Contrato N° 
039/2017 oriundo das regras dispostas no Edital de Licitação n° 148/2016 
(Pregão Eletrônico SRP) e da proposta vencedora. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
APROVAÇÃO DA MINUTA:3.1-A minuta deste Contrato foi aprovada pela 
Assessoria Jurídica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E 
LICITAÇÃO, conforme parecer N° 350/2017, nos termos do Parágrafo Único do 
art. 38, da Lei n° 8.666/1993.  CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO: 4.1 O 
presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na 
Prestação de Serviços de engenharia de Natureza Frequente Relativos à 
Manutenção e Recuperação da Estrutura Física dos Prédios, que compõem a 
rede física das diversas Secretarias/Fundos Municipais de Castanhal/PA. 
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA E DO VALOR: 5.1 Os recursos 
orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte das 
Secretarias/Fundos Municipais estão assegurados na seguinte funcional. 
Exercício Financeiro: 2017; 20.20 – Fundação Cultural de Castanhal; 13.392 
0012 2.124 – Manutenção das Atividades da Fundação Cultural de Castanhal; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica; 010000 – Recurso 
Ordinários; 5.2-O valor estimado do contrato é de R$ 621.838,09 (seiscentos e 
vinte e um mil oitocentos e trinta e oito reais e nove centavos). 5.3-A estimativa 
de preço ora mencionado no contrato não obriga a Administração Pública a 
adquirir todos os serviços que foram cotados, visto que se originou de Sistema 
de registro de preços. 5.4-No valor acima estão incluídas todas as despesas 
ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive 
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e 
outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. CLÁUSULA 
SEXTA – DA VIGÊNCIA: 6.1 O prazo de execução do objeto deste Contrato 
inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se em 12 meses, podendo ser 
prorrogado através de Termo Aditivo, conforme a necessidade da Administração, 
havendo concordância entre as partes. A vigência deste documento coincide com 
o prazo de execução, de acordo com o Art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993. 6.2 O 
presente contrato fica prorrogado, mediante termo aditivo a cada 12 (doze) 
meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam observados os requisitos 
abaixo enumerados de forma simultânea, e desde que autorizado formalmente 
pela autoridade competente, quais sejam: a) Os serviços forem prestados 
regularmente ao longo da vigência do contrato; b) A CONTRATADA não tenha 
sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; c) A Administração mantenha 
interesse na realização do serviço; d) O valor do contrato permaneça 
economicamente vantajoso para a Administração; e) A CONTRATADA manifeste 
expressamente interesse na prorrogação. CLÁUSULA SÉTIMA - DO INICIO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 7.1 Os serviços deverão iniciar de acordo com as 
solicitações da Administração, após a assinatura deste contrato. CLÁUSULA 
OITAVA – DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE 
HABILITAÇÃO: Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência 
contratual, todas as condições demonstradas para habilitação na Licitação 
efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações assumidas, e, 
deverá atualizar os documentos cuja validade expire durante a vigência 
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contratual, bem como garantir o cumprimento das obrigações assumidas; A 
CONTRATADA deverá ser informada sempre que houver alteração do Contrato 
Social da Empresa, através do envio de cópia do contrato atualizado. 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 9.1 Na execução 
do objeto, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e dedicação para o 
fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a: 
I-Executar os serviços dentro do prazo e dos padrões estabelecidos, de acordo 
com o especificado no Edital e seus anexos, que é parte integrante deste 
instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do 
descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; II-
Obedecer rigorosamente os prazos, bem como as especificações do objeto, 
dispostos nos Anexos I, II e III do Edital; III-Cercar seus empregados das 
garantias e medidas de proteção, nos termos da legislação trabalhista, 
relativamente à higiene e segurança do trabalho, bem como arcará com o ônus 
de fornecimento de uniformes aos mesmos; IV-Manter, quando da realização de 
qualquer serviço, profissional da Engenharia Civil, Elétrica ou Eletrônica e de 
Segurança do Trabalho com competência e responsabilidade técnica registrada 
no CREA; V-Iniciar a execução dos serviços, imediatamente após a sua 
notificação da emissão da Ordem de Serviço; VI-Manter contêiner, 
obrigatoriamente, em local adequado para o depósito e retirada de entulho, 
quando for o caso, não se admitindo o depósito de resíduos sobre jardins, 
passeios e vias; VII-Indenizar a FUNCAST por quaisquer danos causados às 
instalações, móveis, utensílios ou equipamentos, por seus empregados, ficando 
a FUNCAST autorizada a descontar o valor correspondente dos pagamentos 
devidos à CONTRATANTE; VIII-Aceitar nas mesmas condições deste 
instrumento, os acréscimos que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e 
cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) material(is) estimado(s) no Anexo III, 
de acordo com o art. 65, § 1º da Lei 8.666/93; IX-Fiscalizar o perfeito 
cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida 
pela FUNCAST. X-Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela 
FUNCAST, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência à FUNCAST, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que 
verificar quando da execução do contrato; XI-Todo material utilizado na execução 
dos serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo 
admitido, em hipótese alguma, a entrega de material reutilizado ou 
recondicionado;  XII-Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as 
condições de cadastramento no SICAF, exigidas para participar da licitação, por 
força do disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93; XIII-Comunicar 
imediatamente à FUNCAST qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 
XIV-Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 
serviços, encaminhando os atestados de boa conduta e demais referências, 
tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
XV-Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com 
conduta inconveniente pela Administração; XVI-Manter seu pessoal 
uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e 
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s; XVII-Manter 
sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, pessoas capazes 
de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; XVIII-Manter 
todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em 
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 
24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de 
sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica; XIX-Identificar 
todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a 
não serem confundidos com similares de propriedade da Administração; XX-
Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, 
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em 
perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; XXI-Nomear 
encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, 
fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. 
Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 
necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da 
Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas 
todas as falhas detectadas; XXII-Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte 
de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela 
Administração; XXIII-Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 
necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal 
súbito, por meio de seus encarregados; XXIV-Cumprir, além dos postulados 
legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança da Administração; XXV-Instruir os seus empregados, quanto à 
prevenção de incêndios nas áreas da Administração; XXVI-Fazer seguro de seus 
empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 
XXVII-Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços; XXVIII-Os 
serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom 
andamento da rotina de funcionamento da Administração. XXIX-Adotar boas 
práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais 
como: Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 
Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e 
água; Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas 
de redução de desperdícios/poluição; e Reciclagem/destinação adequada dos 
resíduos gerados pelos serviços objeto desta especificação técnica. XXX-Utilizar 
lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de 
chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais 
pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros). XXXI-Desenvolver ou 
adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que 
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, 
aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica 
autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou 
importadores. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas 
fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando 
descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes 
adequados para destinação específica. XXXII-A contratada deverá encaminhar 
os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente, aos 
fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que 
pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente 
constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à 
saúde pública. Esta obrigação atende a Resolução CONAMA nº 258, de 26 de 
agosto de 1999. XXXIII-A contratada deverá utilizar materiais que reduzam 
impactos ambientais, tecnologias e procedimentos operacionais visando à 
redução do consumo de energia e água. São elas: energia solar, ou outra 
energia limpa para aquecimento de água; sistemas de medição individualizado 
de consumo de água e energia; sistemas de reuso de água e de tratamento de 
efluentes gerados; aproveitamento de água de chuva, agregando ao sistema 
hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e 
seu aproveitamento; utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e 
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e comprovação 
da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. XXXIV-A 
Contratada deverá priorizar o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e 
matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das 
obras públicas; XXXV-A Contratada deverá manter seu Projeto de 
Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições 
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da 
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. Ela submeterá à análise da Contratante 
que aprovará, ou não, o modelo proposto; XXXVI-A Contratada deverá usar 
obrigatoriamente agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir 
a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em 
relação aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob 
pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os 
resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 
2004, disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos; 
XXXVII-É dever da Contratada observar as normas do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 
14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International 
Organization for Standardization). PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, o pessoal que empregar na execução dos 
serviços ora avençados, não tendo qualquer vínculo empregatício ou de qualquer 
natureza com a CONTRATANTE e deste não poderá demandar quaisquer 
pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. Na eventual 
hipótese de vir a CONTRATANTE a ser demandada judicialmente, a 
CONTRATADA a ressarcirá de qualquer despesa que, em decorrência, vier a ser 
condenada a pagar, inclusive àquelas oriundas de deslocamentos efetuados. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum 
pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras 
entidades. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: I-
Indicar os locais onde serão realizados os serviços; II-Permitir ao pessoal da 



Castanhal-PA, 21 de dezembro de 2017.        Diário Oficial                     Ano XXIII                       Edição nº 611 

26 
 

contratada acesso ao local onde serão realizados os serviços desde que 
observadas as normas de segurança; III-Efetuar os pagamentos devidos a 
CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; IV-Notificar a 
contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
serviços executados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. V-Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar 
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no 
mercado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS: 11.1 
Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, na forma do art. 
71 da Lei n° 8.666/93, os salários dos empregados e todos os encargos previstos 
pelas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e sociais, inclusive os 
relacionados a acidentes de trabalho, impostos, gratificações, etc., resultantes, 
direta ou indiretamente, da execução da presente Ata de RP e ainda por multas 
que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e 
contratuais, por parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou 
omissão de seus prepostos subcontratados. PARÁGRAFO ÚNICO: A 
inadimplência da CONTRATADA, com referência aos ônus ou encargos 
especificados nesta cláusula, não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 
restringir a apropriação do resultado alcançado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA 
– DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 12.1 Os serviços objeto deste contrato 
serão recebidos: PROVISORIAMENTE, imediatamente após a conclusão dos 
serviços, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para efeito 
de posterior verificação da conformidade com as especificações. 
DEFINITIVAMENTE, em até 05 (cinco) dias úteis após analise da conformidade 
tendo vista as especificações contidas nos Anexos I, II e III do edital em 
referência. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se houver recusa do objeto, no todo ou em 
parte, a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, os serviços que apresentarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, bem como 
quaisquer irregularidades ou divergências com as especificações constantes do 
Anexo III do Edital no prazo máximo de 5(cinco) dias, ou demonstrar a 
improcedência da recusa, no prazo máximo de 2 (dois) dias contados de sua 
notificação, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 13.1 O 
pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias subsequentes ao serviço, mediante 
a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 
competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após o devido processamento, o pagamento será 
creditado em nome da contratada através de ordem bancária em entidade 
bancária indicada em Nota Fiscal, devendo para isto ficar explicitado o nome do 
banco e agência, localidade, número da conta corrente e CGC da firma. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum pagamento será efetuado à contratada, 
enquanto não for comprovado o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e 
Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, 
bem como, da regularidade de situação da mesma, a ser verificada mediante 
consulta on-line no SICAF, ou enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer 
natureza. PARÁGRAFO TERCEIRO: Constatada a situação de irregularidade 
junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que 
regularize sua situação, no prazo estabelecido pela FUNCAST, sendo lhe 
facultado a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena 
de rescisão contratual. PARÁGRAFO QUARTO: Poderá a Instituição descontar o 
valor correspondente aos referidos danos, das faturas pertinentes aos 
pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial. PARÁGRAFO QUINTO: Nenhum 
pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, 
nem implicará aceitação definitiva do serviço. PARÁGRAFO SEXTO: Para efeito 
de pagamento, a FUNCAST procederá às retenções tributárias e previdenciárias 
previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. PARÁGRAFO 
SÉTIMO: A Unidade Fiscalizadora terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar 
da apresentação do documento fiscal para aprová-lo ou rejeitá-lo. PARÁGRAFO 
OITAVO: O documento fiscal não aprovado pela Unidade Fiscalizadora será 
devolvido à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações 
que motivaram sua rejeição, contando-se os prazos estabelecidos para 
pagamentos a partir da data de sua reapresentação. CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 14.1 Os serviços 
aqui registrados serão acompanhados e fiscalizados pela CONTRATANTE, 
através do servidor Allan de Sousa Silva, matricula: 9989838, por meio de 
Portaria nº 15/2017, conforme artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a execução dos 
serviços contratados serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e 
avaliação, devendo indicar formalmente seu (a) substituto nos casos de 

impedimentos. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O representante da CONTRATANTE 
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do presente contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: a)Solicitar à 
CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 
todas as providências necessárias ao bom andamento dos serviços; b)Emitir 
pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, 
em especial aplicação das sanções, alterações e repactuações do contrato; 
c)Fiscalizar a execução do presente contrato, de modo que sejam cumpridas 
integralmente as condições constantes de suas cláusulas; d)Determinar o que for 
necessário à regularização de faltas verificadas; e)Sustar os pagamentos das 
faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência. 
SUBCLÁSULA TERCEIRA: A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não 
excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e 
perfeita execução dos serviços registrados. PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedado 
ao representante da CONTRATANTE exercer poder de mando sobre os 
empregados do CONTRATADO, reportando-se somente aos prepostos e 
responsáveis da CONTRATADA. PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATANTE no 
exercício da fiscalização de que trata esta Cláusula, poderá, dentre outras 
providências, julgadas oportunamente necessárias, ordenar a imediata retirada 
do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que 
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu 
exclusivo critério, julgar inconveniente. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA 
ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 15.1 Este contrato poderá ser alterado nos casos 
previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da 
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO: 16.1  A rescisão deste contrato se dará nos 
termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. No caso de rescisão provocada 
por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 
causados, já calculados ou estimados. No procedimento que visa à rescisão do 
contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois 
de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E 
VINCULAÇÃO AO CONTRATO: 17.1 O presente contrato fundamenta-se nas 
Leis nº 8.666/93 nº 10.520/02 e vincula - se ao edital e anexos do Pregão 
Eletrônico n.º 148/2017, constante do processo nº 1592925/2016, bem como à 
proposta da CONTRATADA e planilha orçamentária apresentada pelo Núcleo de 
Engenharia. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES: 18.1-A 
CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou 
instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito 
às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em 
observância ao direito à prévia defesa: 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato, 
ou não retirar a Nota 
de Empenho, quando 
convocada dentro do 
prazo de validade de 

sua proposta. 
 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal pelo 
período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na 
Ata/Contrato, a juízo da Administração 

 

Entregar o objeto fora 
do prazo estabelecido. 

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do material não fornecido, 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 
objeto, quando 

notificado. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal pelo 
período de 1 (um) ano. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 
empenho. 

Substituir o objeto fora 
do prazo estabelecido. 

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do material não substituído, 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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Comportar-se de modo 
inidôneo. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal pelo 
período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, a juízo da Administração. 

Fizer declaração falsa. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal pelo 
período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, a juízo da Administração. 

Apresentar 
documentação falsa. 

Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 
período de 5 (cinco) anos. 

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho. 

Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal. 

Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 
período de 5 (cinco) anos. 

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho. 

Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar 
qualquer obrigação 

pactuada ou prevista 
em lei e no edital e 

seus anexos, 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, 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. 
Impedimento de licitar com o Município de Castanhal pelo 

período de 2 (dois) anos. 
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do 
objeto. 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 1 (um) ano. 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do serviço, a CONTRATANTE poderá proceder a 
rescisão unilateral desta Ata ou instrumento equivalente, hipótese em que a 
empresa prestadora dos serviços também se sujeitará às sanções 
administrativas previstas nesta Ata. PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas 
porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou 
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções 
previstas nesta cláusula. PARÁGRAFO TERCEIRO: Na ocorrência de falha 
maior poderá também ser aplicada a penalidade de Declaração de Idoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. PARÁGRAFO QUARTO: A 
defesa a que alude o caput desta cláusula deverá ser exercida pelo interessado 
no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua 
notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 
(três) testemunhas. PARÁGRAFO QUINTO: Serão considerados injustificados os 
atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a 
aceitação da justificativa ficará a critério da CONTRATANTE que deverá 
examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA. PARÁGRAFO SEXTO: 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Prefeitura Municipal de Castanhal, conforme procedimento esboçado 
no PARÁGRAFO anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades 
mencionadas no caput desta cláusula. PARÁGRAFO SÉTIMO: As penalidades 
estabelecidas nesta cláusula poderão ser aplicadas concomitantemente àquelas 
estabelecidas nas Especificações Técnicas (Anexo II), relativas ao Controle de 
Qualidade e Desempenho dos Serviços.   PARÁGRAFO OITAVO: As 
penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de 
contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas 
demais cominações legais. CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS: 19.1 Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até o 
julgamento do pleito, nos termos da lei nº 8.666/93, art. 109. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA– DO PESSOAL:20.1 O pessoal que a empresa PRESTADORA DOS 
SERVIÇOS empregar para a execução do fornecimento ora avençado não terá 
vínculo de qualquer natureza com a FUNCAST e desta não poderá demandar 
quaisquer pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da empresa 
PRESTADORA DOS SERVIÇOS. Na eventual hipótese de vir a FUNCAST a ser 
demandada judicialmente, a empresa PRESTADORA DOS SERVIÇOS a 
ressarcirá de qualquer despesa que em decorrência vier a pagar, inclusive 
àquelas oriundas de deslocamento efetuados. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO: 21.1 A publicação resumida da presente CONTRATO na 
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela FUNCAST, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei 
8.666, de 21.06.1993. CLÁSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO: 22.1 As 
questões decorrentes da utilização do presente contrato que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da 
Comarca de Castanhal, Estado do Pará, afastado qualquer outro, por privilegiado 
que seja. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 23.1 
Integram este contrato, o edital do referido Pregão, seus Anexos e a proposta da 
empresa classificada em 1º lugar no certame supracitado. Os casos omissos 
serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto nº 
7892/2013, e, subsidiariamente, de acordo com o Estatuto das Licitações e 
Contratos Administrativos e suas alterações posteriores. E, por estarem assim, 
justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, sendo 01(um) original e 02(duas) cópias, na presença das 
testemunhas que também o subscrevem. Castanhal/PA, 13 de dezembro de 
2017.  MARIA ELANE GADELHA, FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASTANHAL – 
FUNCAST. MANUELLE LEILA SOARES TEIXEIRA, INFINITY CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA – EPP. TESTEMUNHAS: 1.______Nome:   CPF :   R.G.: 
2.______Nome:   CPF :   R.G.: 

CONTRATO N.º 20170406 QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO, POR MEIO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DE 
CASTANHAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS À MANUTENÇÃO E 
RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DOS PRÉDIOS. 

O FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO por meio da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-SEMUTRAN, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.527.565/0001-07, com endereço à Av. Senador 
Lemos, 1023, Bairro: Centro, no Município de Castanhal - Pará, neste ato 
representada pelo Sr. Secretário de Transporte e Trânsito, ELDER RIBEIRO DA 
SILVA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº. 16.226 SEGUP-
PA, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 373.795.422-49, 
residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada CONTRATANTE, e a 
empresa, INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, empresa 
estabelecida nesta capital, à Rua Santo Antônio, nº 316, Edif. Américo N da 
Costa, Sala 1304, bairro: Campina, CEP: 66.010-105, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº. 17.630.678/0001-50, neste ato representada por MANUELLE LEILA SOARES 
TEIXEIRA, brasileira, solteira, empresária, portadora da Identidade nº. 3173737 – 
SSP/PA e do CPF nº. 743.983.852-15, residente e domiciliado nesta capital, 
doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente 
contrato, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº. 148/2016, e a legislação 
vigente, especialmente com as Leis Federal nº. 10.520/02 e nº. 8.666/1993 e 
mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se 
obrigam: CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 1.1-O 
presente Contrato será regido pelo disposto na Lei Federal n° 8.666/93, Lei 
Federal n° 10.520/02, Decretos Federais n° 5.504/05 e nº 7.892/13, e demais 
legislações aplicáveis ao assunto. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 
AO EDITAL: 2.1-O presente Contrato vincula-se aos termos do Contrato N° 
039/2017 oriundo das regras dispostas no Edital de Licitação n° 148/2016 
(Pregão Eletrônico SRP) e da proposta vencedora. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
APROVAÇÃO DA MINUTA: 3.1-A minuta deste Contrato foi aprovada pela 
Assessoria Jurídica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E 
LICITAÇÃO, conforme parecer N° 350/2017, nos termos do Parágrafo Único do 
art. 38, da Lei n° 8.666/1993. CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO: 4.1 O 
presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na 
Prestação de Serviços de engenharia de Natureza Frequente Relativos à 
Manutenção e Recuperação da Estrutura Física dos Prédios, que compõem a 
rede física das diversas Secretarias/Fundos Municipais de Castanhal/PA. 
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA E DO VALOR: 5.1 Os recursos 
orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte das 
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Secretarias/Fundos Municipais estão assegurados na seguinte funcional. 
Exercício Financeiro: 2017; 18.18 – Fundo Municipal de Transporte e Transito; 
26.122 0025 2118 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Transporte e 
Transito; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica; 010000 – 
Recurso Ordinários; 5.2-O valor estimado do contrato é de R$ 621.838,09 
(seiscentos e vinte e um mil oitocentos e trinta e oito reais e nove centavos). 5.3-
A estimativa de preço ora mencionado no contrato não obriga a Administração 
Pública a adquirir todos os serviços que foram cotados, visto que se originou de 
Sistema de registro de preços. 5.4-No valor acima estão incluídas todas as 
despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA: 6.1 O prazo de execução do objeto deste 
Contrato inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se em 12 meses, 
podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, conforme a necessidade da 
Administração, havendo concordância entre as partes. A vigência deste 
documento coincide com o prazo de execução, de acordo com o Art. 57, inc. II, 
da Lei 8.666/1993. 6.2 O presente contrato fica prorrogado, mediante termo 
aditivo a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam 
observados os requisitos abaixo enumerados de forma simultânea, e desde que 
autorizado formalmente pela autoridade competente, quais sejam: a) Os serviços 
forem prestados regularmente ao longo da vigência do contrato; b) A 
CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza pecuniária; c) A 
Administração mantenha interesse na realização do serviço; d) O valor do 
contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e) A 
CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. CLÁUSULA 
SÉTIMA - DO INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 7.1 Os serviços deverão 
iniciar de acordo com as solicitações da Administração, após a assinatura deste 
contrato. CLÁUSULA OITAVA – DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS 
CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 8.1-Obriga-se a CONTRATADA a manter, 
durante a vigência contratual, todas as condições demonstradas para habilitação 
na Licitação efetuada, de modo a garantir o cumprimento das obrigações 
assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja validade expire durante a 
vigência contratual, bem como garantir o cumprimento das obrigações 
assumidas; 8.2-A CONTRATADA deverá ser informada sempre que houver 
alteração do Contrato Social da Empresa, através do envio de cópia do contrato 
atualizado. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 9.1 Na 
execução do objeto, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e 
dedicação para o fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são 
confiados, e ainda a: I-Executar os serviços dentro do prazo e dos padrões 
estabelecidos, de acordo com o especificado no Edital e seus anexos, que é 
parte integrante deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos 
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; II-Obedecer rigorosamente os prazos, bem como as especificações 
do objeto, dispostos nos Anexos I, II e III do Edital; III-Cercar seus empregados 
das garantias e medidas de proteção, nos termos da legislação trabalhista, 
relativamente à higiene e segurança do trabalho, bem como arcará com o ônus 
de fornecimento de uniformes aos mesmos; IV-Manter, quando da realização de 
qualquer serviço, profissional da Engenharia Civil, Elétrica ou Eletrônica e de 
Segurança do Trabalho com competência e responsabilidade técnica registrada 
no CREA; V-Iniciar a execução dos serviços, imediatamente após a sua 
notificação da emissão da Ordem de Serviço; VI-Manter contêiner, 
obrigatoriamente, em local adequado para o depósito e retirada de entulho, 
quando for o caso, não se admitindo o depósito de resíduos sobre jardins, 
passeios e vias;  VII-Indenizar a SEMUTRAN por quaisquer danos causados às 
instalações, móveis, utensílios ou equipamentos, por seus empregados, ficando 
a SEMUTRAN autorizada a descontar o valor correspondente dos pagamentos 
devidos à CONTRATANTE; VIII-Aceitar nas mesmas condições deste 
instrumento, os acréscimos que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e 
cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) material(is) estimado(s) no Anexo III, 
de acordo com o art. 65, § 1º da Lei 8.666/93; IX-Fiscalizar o perfeito 
cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida 
pela SEMUTRAN. X-Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela 
SEMUTRAN, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar 
ciência à SEMUTRAN, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade 
que verificar quando da execução do contrato; XI-Todo material utilizado na 
execução dos serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade não 
sendo admitido, em hipótese alguma, a entrega de material reutilizado ou 
recondicionado; XII-Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as 
condições de cadastramento no SICAF, exigidas para participar da licitação, por 
força do disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93; XIII-Comunicar 

imediatamente à SEMUTRAN qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 
XIV-Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 
serviços, encaminhando os atestados de boa conduta e demais referências, 
tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
XV-Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com 
conduta inconveniente pela Administração; XVI-Manter seu pessoal 
uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e 
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s; XVII-Manter 
sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, pessoas capazes 
de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; XVIII-Manter 
todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em 
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 
24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de 
sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica; XIX-Identificar 
todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a 
não serem confundidos com similares de propriedade da Administração; XX-
Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, 
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em 
perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; XXI-Nomear 
encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, 
fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. 
Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 
necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da 
Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas 
todas as falhas detectadas; XXII-Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte 
de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela 
Administração; XXIII-Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 
necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal 
súbito, por meio de seus encarregados; XXIV-Cumprir, além dos postulados 
legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança da Administração; XXV-Instruir os seus empregados, quanto à 
prevenção de incêndios nas áreas da Administração; XXVI-Fazer seguro de seus 
empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; XXVII-Observar 
conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios, objetivando a correta execução dos serviços; XXVIII-Os serviços 
deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom andamento 
da rotina de funcionamento da Administração. XXIX-Adotar boas práticas de 
otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como: 
Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 
Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e 
água; Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas 
de redução de desperdícios/poluição; e Reciclagem/destinação adequada dos 
resíduos gerados pelos serviços objeto desta especificação técnica. XXX-Utilizar 
lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de 
chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais 
pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros). XXXI-Desenvolver ou 
adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que 
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, 
aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica 
autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou 
importadores. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas 
fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando 
descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes 
adequados para destinação específica. XXXII-A contratada deverá encaminhar 
os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente, aos 
fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que 
pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente 
constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à 
saúde pública. Esta obrigação atende a Resolução CONAMA nº 258, de 26 de 
agosto de 1999. XXXIII-A contratada deverá utilizar materiais que reduzam 
impactos ambientais, tecnologias e procedimentos operacionais visando à 
redução do consumo de energia e água. São elas: energia solar, ou outra 
energia limpa para aquecimento de água; sistemas de medição individualizado 
de consumo de água e energia; sistemas de reuso de água e de tratamento de 
efluentes gerados; aproveitamento de água de chuva, agregando ao sistema 
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hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e 
seu aproveitamento; utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e 
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e comprovação 
da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. XXXIV-A 
Contratada deverá priorizar o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e 
matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das 
obras públicas; XXXV-A Contratada deverá manter seu Projeto de 
Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições 
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da 
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. Ela submeterá à análise da Contratante 
que aprovará, ou não, o modelo proposto; XXXVI-A Contratada deverá usar 
obrigatoriamente agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir 
a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em 
relação aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob 
pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os 
resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 
2004, disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos; 
XXXVII-É dever da Contratada observar as normas do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 
14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International 
Organization for Standardization). PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, o pessoal que empregar na execução dos 
serviços ora avençados, não tendo qualquer vínculo empregatício ou de qualquer 
natureza com a CONTRATANTE e deste não poderá demandar quaisquer 
pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. Na eventual 
hipótese de vir a CONTRATANTE a ser demandada judicialmente, a 
CONTRATADA a ressarcirá de qualquer despesa que, em decorrência, vier a ser 
condenada a pagar, inclusive àquelas oriundas de deslocamentos efetuados. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum 
pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras 
entidades. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: I-
Indicar os locais onde serão realizados os serviços; II-Permitir ao pessoal da 
contratada acesso ao local onde serão realizados os serviços desde que 
observadas as normas de segurança; III-Efetuar os pagamentos devidos a 
CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; IV-Notificar a 
contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
serviços executados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. V-Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar 
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no 
mercado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS: 11.1 
Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, na forma do art. 
71 da Lei n° 8.666/93, os salários dos empregados e todos os encargos previstos 
pelas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e sociais, inclusive os 
relacionados a acidentes de trabalho, impostos, gratificações, etc., resultantes, 
direta ou indiretamente, da execução da presente Ata de RP e ainda por multas 
que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e 
contratuais, por parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou 
omissão de seus prepostos subcontratados. PARÁGRAFO ÚNICO: A 
inadimplência da CONTRATADA, com referência aos ônus ou encargos 
especificados nesta cláusula, não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 
restringir a apropriação do resultado alcançado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA 
– DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 12.1 Os serviços objeto deste contrato 
serão recebidos: PROVISORIAMENTE, imediatamente após a conclusão dos 
serviços, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para efeito 
de posterior verificação da conformidade com as especificações. 
DEFINITIVAMENTE, em até 05 (cinco) dias úteis após analise da conformidade 
tendo vista as especificações contidas nos Anexos I, II e III do edital em 
referência. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se houver recusa do objeto, no todo ou em 
parte, a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, os serviços que apresentarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, bem como 
quaisquer irregularidades ou divergências com as especificações constantes do 
Anexo III do Edital no prazo máximo de 5(cinco) dias, ou demonstrar a 
improcedência da recusa, no prazo máximo de 2 (dois) dias contados de sua 
notificação, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 13.1 O 
pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias subsequentes ao serviço, mediante 
a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 
competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após o devido processamento, o pagamento será 

creditado em nome da contratada através de ordem bancária em entidade 
bancária indicada em Nota Fiscal, devendo para isto ficar explicitado o nome do 
banco e agência, localidade, número da conta corrente e CGC da firma. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum pagamento será efetuado à contratada, 
enquanto não for comprovado o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e 
Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, 
bem como, da regularidade de situação da mesma, a ser verificada mediante 
consulta on-line no SICAF, ou enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer 
natureza. PARÁGRAFO TERCEIRO: Constatada a situação de irregularidade 
junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que 
regularize sua situação, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de 
Castanhal-PMC, sendo lhe facultado a apresentação de defesa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de rescisão contratual. PARÁGRAFO QUARTO: 
Poderá a Instituição descontar o valor correspondente aos referidos danos, das 
faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente 
de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial. PARÁGRAFO QUINTO: 
Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do serviço. PARÁGRAFO SEXTO: 
Para efeito de pagamento, a Prefeitura Municipal de Castanhal-PMC procederá 
às retenções tributárias e previdenciárias previstas na legislação em vigor, 
aplicáveis a este instrumento. PARÁGRAFO SÉTIMO: A Unidade Fiscalizadora 
terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação do documento 
fiscal para aprová-lo ou rejeitá-lo. PARÁGRAFO OITAVO: O documento fiscal 
não aprovado pela Unidade Fiscalizadora será devolvido à CONTRATADA para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se os prazos estabelecidos para pagamentos a partir da data de sua 
reapresentação. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E 
DA FISCALIZAÇÃO: 14.1 Os serviços aqui registrados serão acompanhados e 
fiscalizados pela CONTRATANTE, através do servidor Carlo Rafael Lemos 
Sales, matricula: 89323, Portaria n° 090/2017, conforme artigo 67, da Lei nº 
8.666/93, a execução dos serviços contratados serão objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação, devendo indicar 
formalmente seu (a) substituto nos casos de impedimentos. PARÁGRAFO 
PRIMEIRO: O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-
lhe assegurada à prerrogativa de: a)Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, 
ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias 
ao bom andamento dos serviços; b)Emitir pareceres em todos os atos da 
Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicação das 
sanções, alterações e repactuações do contrato; c)Fiscalizar a execução do 
presente contrato, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 
constantes de suas cláusulas; d)Determinar o que for necessário à regularização 
de faltas verificadas; e)Sustar os pagamentos das faturas, no caso de 
inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência. SUBCLÁSULA 
TERCEIRA: A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita 
execução dos serviços registrados. PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedado ao 
representante da CONTRATANTE exercer poder de mando sobre os 
empregados do CONTRATADO, reportando-se somente aos prepostos e 
responsáveis da CONTRATADA. PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATANTE no 
exercício da fiscalização de que trata esta Cláusula, poderá, dentre outras 
providências, julgadas oportunamente necessárias, ordenar a imediata retirada 
do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que 
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu 
exclusivo critério, julgar inconveniente. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA 
ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 15.1 Este contrato poderá ser alterado nos casos 
previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da 
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO: 16.1  A rescisão deste contrato se dará nos 
termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. No caso de rescisão provocada 
por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 
causados, já calculados ou estimados. No procedimento que visa à rescisão do 
contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois 
de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E 
VINCULAÇÃO AO CONTRATO: 17.1 O presente contrato fundamenta-se nas 
Leis nº 8.666/93 nº 10.520/02 e vincula - se ao edital e anexos do Pregão 
Eletrônico n.º 148/2017, constante do processo nº 1592925/2016, bem como à 
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proposta da CONTRATADA e planilha orçamentária apresentada pelo Núcleo de 
Engenharia. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES: 18.1-A 
CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou 
instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito 
às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em 
observância ao direito à prévia defesa: 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato, 
ou não retirar a Nota de 

Empenho, quando 
convocada dentro do 

prazo de validade de sua 
proposta. 

 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 
pelo período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado 
na Ata/Contrato, a juízo da Administração 

 

Entregar o objeto fora do 
prazo estabelecido. 

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do material não fornecido, 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 
objeto, quando notificado. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 
pelo período de 1 (um) ano. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota 
de empenho. 

Substituir o objeto fora do 
prazo estabelecido. 

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do material não substituído, limitada a 20 

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

ou parcial do objeto. 

Comportar-se de modo 
inidôneo. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 
pelo período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, a juízo da Administração. 

Fizer declaração falsa. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 
pelo período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, a juízo da Administração. 

Apresentar 
documentação falsa. 

Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos. 

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal. 

Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos. 

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar 
qualquer obrigação 

pactuada ou prevista em 
lei e no edital e seus 

anexos, 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, 
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. 
Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 

pelo período de 2 (dois) anos. 
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do 
objeto. 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 1 (um) ano. 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do serviço, a CONTRATANTE poderá proceder a 
rescisão unilateral desta Ata ou instrumento equivalente, hipótese em que a 
empresa prestadora dos serviços também se sujeitará às sanções 
administrativas previstas nesta Ata. PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas 
porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou 
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções 
previstas nesta cláusula. PARÁGRAFO TERCEIRO: Na ocorrência de falha 
maior poderá também ser aplicada a penalidade de Declaração de Idoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. PARÁGRAFO QUARTO: A 
defesa a que alude o caput desta cláusula deverá ser exercida pelo interessado 
no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua 
notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 
(três) testemunhas. PARÁGRAFO QUINTO: Serão considerados injustificados os 
atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a 
aceitação da justificativa ficará a critério da CONTRATANTE que deverá 
examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA. PARÁGRAFO SEXTO: 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela SEMUTRAN, conforme procedimento esboçado no PARÁGRAFO 
anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas no 
caput desta cláusula. PARÁGRAFO SÉTIMO: As penalidades estabelecidas 
nesta cláusula poderão ser aplicadas concomitantemente àquelas estabelecidas 
nas Especificações Técnicas (Anexo II), relativas ao Controle de Qualidade e 
Desempenho dos Serviços.   PARÁGRAFO OITAVO: As penalidades serão 
obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a 
Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais 
cominações legais. CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS: 19.1 Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até o 
julgamento do pleito, nos termos da lei nº 8.666/93, art. 109. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA– DO PESSOAL: 20.1  O pessoal que a empresa PRESTADORA DOS 
SERVIÇOS empregar para a execução do fornecimento ora avençado não terá 
vínculo de qualquer natureza com a SEMUTRAN e desta não poderá demandar 
quaisquer pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da empresa 
PRESTADORA DOS SERVIÇOS. Na eventual hipótese de vir a SEMUTRAN a 
ser demandada judicialmente, a empresa PRESTADORA DOS SERVIÇOS a 
ressarcirá de qualquer despesa que em decorrência vier a pagar, inclusive 
àquelas oriundas de deslocamento efetuados. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO: 21.1 A publicação resumida da presente CONTRATO na 
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela SEMUTRAN, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da 
Lei 8.666, de 21.06.1993. CLÁSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO: 22.1 As 
questões decorrentes da utilização do presente contrato que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da 
Comarca de Castanhal, Estado do Pará, afastado qualquer outro, por privilegiado 
que seja. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 23.1 
Integram este contrato, o edital do referido Pregão, seus Anexos e a proposta da 
empresa classificada em 1º lugar no certame supracitado. Os casos omissos 
serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto nº 
7892/2013, e, subsidiariamente, de acordo com o Estatuto das Licitações e 
Contratos Administrativos e suas alterações posteriores. E, por estarem assim, 
justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, sendo 01(um) original e 02(duas) cópias, na presença das 
testemunhas que também o subscrevem. Castanhal/PA, 13 de dezembro de 
2017.  ELDER RIBEIRO DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTE E TRÂNSITO-SEMUTRAN. MANUELLE LEILA SOARES 
TEIXEIRA, INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP. 
TESTEMUNHAS: 1.__Nome: CPF : R.G.: 2.__Nome: CPF : R.G.: 

CONTRATO N.º 2017040507 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA 

FREQUENTE RELATIVOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 
ESTRUTURA FISICA DOS PRÉDIOS. 
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O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, doravante denominado SESMA, com Sede Administrativa na Travessa 
Conego Leitão, nº 1943, Centro, no Município de Castanhal/PA, CEP: 68.743-
050, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.918.201/0001-11, representada neste ato por 
seu representante legal, o Secretário de Saúde, Sr. SILVAN FRANCISCO DA 
SILVA, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade nº 
2674301-SSP/PA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob o nº 
565.380.222-00residente e domiciliado nesta cidade, a seguir denominada 
CONTRATANTE, e a empresa, INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 
EPP, empresa estabelecida nesta capital, à Rua Santo Antônio, nº 316, Edif. 
Americo N da Costa, Sala 1304, bairro: Campina, CEP: 66.010-105, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 17.630.678/0001-50, neste ato representada por MANUELLE 
LEILA SOARES TEIXEIRA, brasileira, solteira, empresária, portadora da 
Identidade nº. 3173737 – SSP/PA e do CPF nº. 743.983.852-15, residente e 
domiciliado nesta capital, doravante denominada CONTRATADA, acordam e 
ajustam firmar o presente contrato, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº. 
148/2016, e a legislação vigente, especialmente com as Leis Federal nº. 
10.520/02 e nº. 8.666/1993 e mediante as cláusulas e condições que 
reciprocamente se outorgam e se obrigam: CLÁUSULA PRIMEIRA – DA 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 1.1-O presente Contrato será regido pelo disposto na 
Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/02, Decretos Federais n° 
5.504/05 e nº 7.892/13, e demais legislações aplicáveis ao assunto. CLÁUSULA 
SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: 1.2-O presente Contrato vincula-se 
aos termos do Contrato N° 039/2017 oriundo das regras dispostas no Edital de 
Licitação n° 148/2016 (Pregão Eletrônico SRP) e da proposta vencedora. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA: 3.1-A minuta deste 
Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SUPRIMENTO E LICITAÇÃO, conforme parecer N° 350/2017, nos termos do 
Parágrafo Único do art. 38, da Lei n° 8.666/1993.   CLÁUSULA QUARTA – DO 
OBJETO: 4.1 O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na Prestação de Serviços de engenharia de Natureza Frequente 
Relativos à Manutenção e Recuperação da Estrutura Física dos Prédios, que 
compõem a rede física das diversas Secretarias/Fundos Municipais de 
Castanhal/PA. CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA E DO VALOR: 5.1 Os 
recursos orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte 
das Secretarias/Fundos Municipais estão assegurados na seguinte funcional. 
Exercício Financeiro: 2017; 07.16 – Fundo Municipal de Saúde; 10.122 0050 
2.034 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 3.3.90.39.00 – 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 
07.16 – Fundo Municipal de Saúde; 10.302.0137 2.056 – Manutenção de Gestão 
Plena; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – 
Recurso Ordinários; 012900 – Transferência de Recursos do SUS; 013600 – 
Transferência de Recursos Estado p/ Programas de Saúde. 5.2-O valor estimado 
do contrato é de R$ 2.148.409,46 (dois milhões cento e quarenta e oito mil 
quatrocentos e nove reais e quarenta e seis centavos). 5.3-A estimativa de preço 
ora mencionado no contrato não obriga a Administração Pública a adquirir todos 
os serviços que foram cotados, visto que se originou de Sistema de registro de 
preços. 5.4-No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas 
e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, 
taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto contratado. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA: 
6.1 O prazo de execução do objeto deste Contrato inicia-se na data de sua 
assinatura, encerrando-se em 12 meses, podendo ser prorrogado através de 
Termo Aditivo, conforme a necessidade da Administração, havendo concordância 
entre as partes. A vigência deste documento coincide com o prazo de execução, 
de acordo com o Art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993. 6.2 O presente contrato fica 
prorrogado, mediante termo aditivo a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 
(sessenta) meses, caso sejam observados os requisitos abaixo enumerados de 
forma simultânea, e desde que autorizado formalmente pela autoridade 
competente, quais sejam:  a) Os serviços forem prestados regularmente ao longo 
da vigência do contrato; b) A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição 
de natureza pecuniária; c) A Administração mantenha interesse na realização do 
serviço; d) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 
Administração; e) A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na 
prorrogação. CLÁUSULA SÉTIMA - DO INICIO DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS: 7.1 Os serviços deverão iniciar de acordo com as solicitações da 
Administração, após a assinatura deste contrato. CLÁUSULA OITAVA – DA 
MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 
8.1-Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as 
condições demonstradas para habilitação na Licitação efetuada, de modo a 
garantir o cumprimento das obrigações assumidas, e, deverá atualizar os 
documentos cuja validade expire durante a vigência contratual, bem como 

garantir o cumprimento das obrigações assumidas; 8.2-A CONTRATADA deverá 
ser informada sempre que houver alteração do Contrato Social da Empresa, 
através do envio de cópia do contrato atualizado. CLÁUSULA NONA – DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 9.1 Na execução do objeto, obriga-se a 
Contratada a envidar todo o empenho e dedicação para o fiel e adequado 
cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a: I-Executar os 
serviços dentro do prazo e dos padrões estabelecidos, de acordo com o 
especificado no Edital e seus anexos, que é parte integrante deste instrumento, 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de 
qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; II-Obedecer rigorosamente os 
prazos, bem como as especificações do objeto, dispostos nos Anexos I, II e III do 
Edital; III-Cercar seus empregados das garantias e medidas de proteção, nos 
termos da legislação trabalhista, relativamente à higiene e segurança do 
trabalho, bem como arcará com o ônus de fornecimento de uniformes aos 
mesmos; IV-Manter, quando da realização de qualquer serviço, profissional da 
Engenharia Civil, Elétrica ou Eletrônica e de Segurança do Trabalho com 
competência e responsabilidade técnica registrada no CREA; V-Iniciar a 
execução dos serviços, imediatamente após a sua notificação da emissão da 
Ordem de Serviço; VI-Manter contêiner, obrigatoriamente, em local adequado 
para o depósito e retirada de entulho, quando for o caso, não se admitindo o 
depósito de resíduos sobre jardins, passeios e vias; VII-Indenizar a SESMA-PMC 
por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios ou 
equipamentos, por seus empregados, ficando a SESMA -PMC autorizada a 
descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à CONTRATANTE; 
VIII-Aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se 
fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) 
do(s) material(is) estimado(s) no Anexo III, de acordo com o art. 65, § 1º da Lei 
8.666/93; IX-Fiscalizar o perfeito cumprimento do serviço a que se obrigou, 
cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á 
independentemente da que será exercida pela SESMA-PMC. X-Prestar os 
esclarecimentos que forem solicitados pela SESMA-PMC, cujas reclamações se 
obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à SESMA-PMC, 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da 
execução do contrato; XI-Todo material utilizado na execução dos serviços 
deverão ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo admitido, em 
hipótese alguma, a entrega de material reutilizado ou recondicionado; XII-Manter, 
durante o prazo de vigência da Ata, todas as condições de cadastramento no 
SICAF, exigidas para participar da licitação, por força do disposto no artigo 55, 
inciso XIII, da Lei nº 8.666/93; XIII-Comunicar imediatamente à SESMA-PMC 
qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis 
necessários para recebimento de correspondência. XIV-Selecionar e preparar 
rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando os 
atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais 
legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; XV-Manter disciplina nos 
locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após 
notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 
Administração; XVI-Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de 
crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI’s; XVII-Manter sediado junto à Administração durante os turnos 
de trabalho, pessoas capazes de tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; XVIII-Manter todos os equipamentos e utensílios 
necessários a execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo 
os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os 
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a 
evitar danos à rede elétrica; XIX-Identificar todos os equipamentos, ferramentas e 
utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares 
de propriedade da Administração; XX-Implantar, de forma adequada, a 
planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter 
uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 
constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto 
dos serviços; XXI-Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a 
missão de garantir o bom andamento dos mesmos permanecendo no local do 
trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária 
aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de 
reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo 
acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; XXII-
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares determinadas pela Administração; XXIII-Assumir todas as 
responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 
XXIV-Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou municipal, as normas de segurança da Administração; XXV-Instruir os seus 
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empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração; 
XXVI-Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência 
legal; 
XXVII-Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços; XXVIII-Os 
serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom 
andamento da rotina de funcionamento da Administração. XXIX-Adotar boas 
práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais 
como: Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 
Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e 
água; Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas 
de redução de desperdícios/poluição; e Reciclagem/destinação adequada dos 
resíduos gerados pelos serviços objeto desta especificação técnica. XXX-Utilizar 
lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de 
chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais 
pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros). XXXI-Desenvolver ou 
adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que 
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, 
aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica 
autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou 
importadores. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas 
fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando 
descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes 
adequados para destinação específica. XXXII-A contratada deverá encaminhar 
os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente, aos 
fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que 
pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente 
constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à 
saúde pública. Esta obrigação atende a Resolução CONAMA nº 258, de 26 de 
agosto de 1999. XXXIII-A contratada deverá utilizar materiais que reduzam 
impactos ambientais, tecnologias e procedimentos operacionais visando à 
redução do consumo de energia e água. São elas: energia solar, ou outra 
energia limpa para aquecimento de água; sistemas de medição individualizado 
de consumo de água e energia; sistemas de reuso de água e de tratamento de 
efluentes gerados; aproveitamento de água de chuva, agregando ao sistema 
hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e 
seu aproveitamento; utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e 
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e comprovação 
da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. XXXIV-A 
Contratada deverá priorizar o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e 
matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das 
obras públicas; XXXVI-A Contratada deverá manter seu Projeto de 
Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições 
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da 
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. Ela submeterá à análise da Contratante 
que aprovará, ou não, o modelo proposto; XXXVI-A Contratada deverá usar 
obrigatoriamente agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir 
a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em 
relação aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob 
pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os 
resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 
2004, disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos; 
XXXVII-É dever da Contratada observar as normas do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 
14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International 
Organization for Standardization). PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, o pessoal que empregar na execução dos 
serviços ora avençados, não tendo qualquer vínculo empregatício ou de qualquer 
natureza com a CONTRATANTE e deste não poderá demandar quaisquer 
pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. Na eventual 
hipótese de vir a CONTRATANTE a ser demandada judicialmente, a 
CONTRATADA a ressarcirá de qualquer despesa que, em decorrência, vier a ser 
condenada a pagar, inclusive àquelas oriundas de deslocamentos efetuados. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum 
pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras 
entidades. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: I-
Indicar os locais onde serão realizados os serviços; II-Permitir ao pessoal da 

contratada acesso ao local onde serão realizados os serviços desde que 
observadas as normas de segurança; III-Efetuar os pagamentos devidos a 
CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; IV-Notificar a 
contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
serviços executados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. V-Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar 
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no 
mercado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS: 11.1 
Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, na forma do art. 
71 da Lei n° 8.666/93, os salários dos empregados e todos os encargos previstos 
pelas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e sociais, inclusive os 
relacionados a acidentes de trabalho, impostos, gratificações, etc., resultantes, 
direta ou indiretamente, da execução da presente Ata de RP e ainda por multas 
que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e 
contratuais, por parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou 
omissão de seus prepostos subcontratados. PARÁGRAFO ÚNICO: A 
inadimplência da CONTRATADA, com referência aos ônus ou encargos 
especificados nesta cláusula, não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 
restringir a apropriação do resultado alcançado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA 
– DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 12.1 Os serviços objeto deste contrato 
serão recebidos: PROVISORIAMENTE, imediatamente após a conclusão dos 
serviços, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para efeito 
de posterior verificação da conformidade com as especificações. 
DEFINITIVAMENTE, em até 05 (cinco) dias úteis após analise da conformidade 
tendo vista as especificações contidas nos Anexos I, II e III do edital em 
referência.  PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se houver recusa do objeto, no todo ou 
em parte, a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, os serviços que apresentarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, bem como 
quaisquer irregularidades ou divergências com as especificações constantes do 
Anexo III do Edital no prazo máximo de 5(cinco) dias, ou demonstrar a 
improcedência da recusa, no prazo máximo de 2 (dois) dias contados de sua 
notificação, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 13.1 O 
pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias subsequentes ao serviço, mediante 
a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 
competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após o devido processamento, o pagamento será 
creditado em nome da contratada através de ordem bancária em entidade 
bancária indicada em Nota Fiscal, devendo para isto ficar explicitado o nome do 
banco e agência, localidade, número da conta corrente e CGC da firma. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum pagamento será efetuado à contratada, 
enquanto não for comprovado o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e 
Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, 
bem como, da regularidade de situação da mesma, a ser verificada mediante 
consulta on-line no SICAF, ou enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer 
natureza. PARÁGRAFO TERCEIRO: Constatada a situação de irregularidade 
junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que 
regularize sua situação, no prazo estabelecido pela SESMA, sendo lhe facultado 
a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 
rescisão contratual. PARÁGRAFO QUARTO: Poderá a Instituição descontar o 
valor correspondente aos referidos danos, das faturas pertinentes aos 
pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial. PARÁGRAFO QUINTO: Nenhum 
pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, 
nem implicará aceitação definitiva do serviço. PARÁGRAFO SEXTO: Para efeito 
de pagamento, a Prefeitura Municipal de Castanhal-PMC procederá às retenções 
tributárias e previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este 
instrumento. PARÁGRAFO SÉTIMO: A Unidade Fiscalizadora terá o prazo de 02 
(dois) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal para aprová-lo ou 
rejeitá-lo. PARÁGRAFO OITAVO: O documento fiscal não aprovado pela 
Unidade Fiscalizadora será devolvido à CONTRATADA para as necessárias 
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se os 
prazos estabelecidos para pagamentos a partir da data de sua reapresentação. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO: 14.1 Os serviços aqui registrados serão acompanhados e 
fiscalizados pela CONTRATANTE, através do servidor DILMAR NONATO PAES 
PEREIRA, matricula: 75142-1/1, Portaria nº 2.661/17 conforme artigo 67, da Lei 
nº 8.666/93, a execução dos serviços contratados serão objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação, devendo indicar 
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formalmente seu (a) substituto nos casos de impedimentos. PARÁGRAFO 
PRIMEIRO: O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-
lhe assegurada à prerrogativa de: a)Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, 
ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias 
ao bom andamento dos serviços; b)Emitir pareceres em todos os atos da 
Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicação das 
sanções, alterações e repactuações do contrato; c)Fiscalizar a execução do 
presente contrato, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 
constantes de suas cláusulas; d)Determinar o que for necessário à regularização 
de faltas verificadas; e)Sustar os pagamentos das faturas, no caso de 
inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência. SUBCLÁSULA 
TERCEIRA: A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita 
execução dos serviços registrados. PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedado ao 
representante da CONTRATANTE exercer poder de mando sobre os 
empregados do CONTRATADO, reportando-se somente aos prepostos e 
responsáveis da CONTRATADA. PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATANTE no 
exercício da fiscalização de que trata esta Cláusula, poderá, dentre outras 
providências, julgadas oportunamente necessárias, ordenar a imediata retirada 
do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que 
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu 
exclusivo critério, julgar inconveniente. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA 
ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 15.1 Este contrato poderá ser alterado nos casos 
previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da 
CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO: 16.1  A rescisão deste contrato se dará nos 
termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. No caso de rescisão provocada 
por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 
causados, já calculados ou estimados. No procedimento que visa à rescisão do 
contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois 
de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E 
VINCULAÇÃO AO CONTRATO: 17.1 O presente contrato fundamenta-se nas 
Leis nº 8.666/93 nº 10.520/02 e vincula - se ao edital e anexos do Pregão 
Eletrônico n.º 148/2017, constante do processo nº 1592925/2016, bem como à 
proposta da CONTRATADA e planilha orçamentária apresentada pelo Núcleo de 
Engenharia.  
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES: 18.1-A CONTRATADA 
que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou instrumento 
equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às 
seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em observância 
ao direito à prévia defesa: 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato, ou 
não retirar a Nota de 
Empenho, quando 

convocada dentro do prazo 
de validade de sua 

proposta. 
 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 
pelo período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado 
na Ata/Contrato, a juízo da Administração 

 

Entregar o objeto fora do 
prazo estabelecido. 

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do material não fornecido, 
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 
objeto, quando notificado. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 
pelo período de 1 (um) ano. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Substituir o objeto fora do 
prazo estabelecido. 

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do material não substituído, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto. 

Comportar-se de modo 
inidôneo. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 
pelo período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado 
da contratação, a juízo da Administração. 

Fizer declaração falsa. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 
pelo período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado 
da contratação, a juízo da Administração. 

Apresentar documentação 
falsa. 

Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos. 

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal. 

Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos. 

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar 
qualquer obrigação 

pactuada ou prevista em lei 
e no edital e seus anexos, 

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, 
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. 
Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 

pelo período de 2 (dois) anos. 
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do 
objeto. 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 1 (um) ano. 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do serviço, a CONTRATANTE poderá proceder a 
rescisão unilateral desta Ata ou instrumento equivalente, hipótese em que a 
empresa prestadora dos serviços também se sujeitará às sanções 
administrativas previstas nesta Ata. PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas 
porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou 
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções 
previstas nesta cláusula. PARÁGRAFO TERCEIRO: Na ocorrência de falha 
maior poderá também ser aplicada a penalidade de Declaração de Idoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. PARÁGRAFO QUARTO: A 
defesa a que alude o caput desta cláusula deverá ser exercida pelo interessado 
no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua 
notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 
(três) testemunhas. PARÁGRAFO QUINTO: Serão considerados injustificados os 
atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a 
aceitação da justificativa ficará a critério da CONTRATANTE que deverá 
examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA. PARÁGRAFO SEXTO: 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela SESMA, conforme procedimento esboçado no PARÁGRAFO anterior, 
a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas no caput desta 
cláusula. PARÁGRAFO SÉTIMO: As penalidades estabelecidas nesta cláusula 
poderão ser aplicadas concomitantemente àquelas estabelecidas nas 
Especificações Técnicas (Anexo II), relativas ao Controle de Qualidade e 
Desempenho dos Serviços.   PARÁGRAFO OITAVO: As penalidades serão 
obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a 
Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais 
cominações legais. CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DOS RECURSOS 
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ADMINISTRATIVOS: 19.1 Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até o 
julgamento do pleito, nos termos da lei nº 8.666/93, art. 109. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA– DO PESSOAL: 20.1  O pessoal que a empresa PRESTADORA DOS 
SERVIÇOS empregar para a execução do fornecimento ora avençado não terá 
vínculo de qualquer natureza com a SESMA e desta não poderá demandar 
quaisquer pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da empresa 
PRESTADORA DOS SERVIÇOS. Na eventual hipótese de vir a SESMA a ser 
demandada judicialmente, a empresa PRESTADORA DOS SERVIÇOS a 
ressarcirá de qualquer despesa que em decorrência vier a pagar, inclusive 
àquelas oriundas de deslocamento efetuados. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO: 21.1 A publicação resumida da presente CONTRATO na 
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela Prefeitura Municipal de Castanhal-PMC, nos termos do 
parágrafo único, do art. 61, da Lei 8.666, de 21.06.1993. CLÁSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA – DO FORO: 22.1 As questões decorrentes da utilização do presente 
contrato que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas 
e julgadas no Foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, afastado qualquer 
outro, por privilegiado que seja. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 23.1 Integram este contrato, o edital do referido Pregão, 
seus Anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame 
supracitado. Os casos omissos serão resolvidos com observância das 
disposições constantes do Decreto nº 7892/2013, e, subsidiariamente, de acordo 
com o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos e suas alterações 
posteriores. E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, sendo 01(um) original e 
02(duas) cópias, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 
Castanhal/PA, 13 de dezembro de 2017. SILVAN FRANCISCO DA SILVA, 
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE. MANUELLE LEILA SOARES TEIXEIRA, 
INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP. TESTEMUNHAS: 
1.__Nome: CPF : R.G.:  2.__Nome: CPF : R.G.: 

CONTRATO N.º 20170426 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE 
RELATIVOS À MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA 

FISICA DOS PRÉDIOS. 
O MUNICÍPIO DE CASTANHAL, pessoa jurídica, sediada à Avenida Barão do 
Rio Branco, nº 2232, Centro, Castanhal, Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.121.991/0001-84, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, 
com sede neste Município, Estado do Pará, localizada na Av. Barão do Rio 
Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal, 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, brasileiro, casado, portador da carteira de 
identidade nº 2317611 SSP-PARÁ, inscrito no cadastro de pessoas físicas – CPF 
sob o nº. 057.959.822-53, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir 
denominada CONTRATANTE, e a empresa, INFINITY CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA - EPP, empresa estabelecida nesta capital, à Rua Santo 
Antônio, nº 316, Edif. Americo N da Costa, Sala 1304, bairro: Campina, CEP: 
66.010-105, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 17.630.678/0001-50, neste ato 
representada por MANUELLE LEILA SOARES TEIXEIRA, brasileira, solteira, 
empresária, portadora da Identidade nº. 3173737 – SSP/PA e do CPF nº. 
743.983.852-15, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em conformidade 
com o Pregão Eletrônico nº. 148/2016, e a legislação vigente, especialmente com 
as Leis Federal nº. 10.520/02 e nº. 8.666/1993 e mediante as cláusulas e 
condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam: CLÁUSULA 
PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 1.1-O presente Contrato será regido 
pelo disposto na Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/02, Decretos 
Federais n° 5.504/05 e nº 7.892/13, e demais legislações aplicáveis ao assunto. 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL: 2.1-O presente 
Contrato vincula-se aos termos do Contrato N° 039/2017 oriundo das regras 
dispostas no Edital de Licitação n° 148/2016 (Pregão Eletrônico SRP) e da 
proposta vencedora. CLÁUSULA TERCEIRA – DA APROVAÇÃO DA MINUTA: 
3.1-A minuta deste Contrato foi aprovada pela Assessoria Jurídica da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO, conforme parecer 
N° 350/2017, nos termos do Parágrafo Único do art. 38, da Lei n° 8.666/1993.   
CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO: 4.1 O presente contrato tem como objeto a 
contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de engenharia 
de Natureza Frequente Relativos à Manutenção e Recuperação da Estrutura 
Física dos Prédios, que compõem a rede física das diversas Secretarias/Fundos 
Municipais de Castanhal/PA. CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA E DO 
VALOR: 5.1 Os recursos orçamentários necessários ao adimplemento das 
obrigações por parte das Secretarias/Fundos Municipais estão assegurados na 

seguinte funcional. Exercício Financeiro: 2017; 01.01- Gabinete do Prefeito; 
04.122.0002 2.001 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica; 010000 – Recurso 
Ordinários; 01.02-– Guarda Municipal; 04.122.0002. 2.004 – Manutenção e 
Operacionalização da Guarda Municipal; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 01.03-– Controladoria 
do Controle Interno; 04. 124.0027 2.005 – Manutenção das Atividades da 
Controladoria Geral do Município; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 02.02 – Secretaria Municipal de 
Administração; 04. 122.0004 2. 006 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Administração; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 03.03 – Secretaria Municipal de 
Finanças; 04.123.0007 2.011 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Finanças; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 04.04 – Secretaria Municipal de 
Planejamento; 04.121.0006 2.012 – Manutenção e Operacionalização das 
Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 05.05 – 
Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação; 04.122.0026 2.014 – 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Suprimento e Licitação; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica; 010000 – Recurso 
Ordinários; 06.06 – Secretaria Municipal de Educação; 12.122.0017 2.015 – 
Manutenção e Operacionalização das atividades da Secretaria Municipal de 
Educação; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica; 010000 
– Recurso Ordinários; 09.09 – Secretaria Municipal de Agricultura; 20.122.0062 
2.086 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Agrário; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 11.11 – Secretaria de Obras e 
Urbanismo; 15.452.1056 2.101 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 12.01 – Procuradoria Geral do 
Município; 04.062.0003 2.104 – Manutenção das Atividades da Procuradoria 
Geral do Município; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinários; 13.13 – Secretaria Municipal de Habitação; 
16.122.0009 2.105 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de 
Habitação; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica; 010000 
– Recurso Ordinários; 14.14 – Secretaria Municipal de Industria , Comercio e 
Serviços; 22.122.0011 2.107 – Operacionalização das Atividades de Desenvolv 
da Secretaria de Industria; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 15.15 – Secretaria Municipal de Desporto 
e Lazer; 27.812.0020 2.111 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
Municipal de Desporto e Lazer; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 21.01 – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente; 18.122.0066 2.127 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Meio Ambiente; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinários; 22.01 – Secretaria de Infra-estrutura e 
Desenvolvimento; 15.122.0056 2.132 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Infraestrutura e Desenvolvimento; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 15.16 – Fundo 
Municipal de Esporte e Lazer; 27.812 0020 2.115 – Operacionalização das Ações 
do Fundo Municipal de Esporte e Lazer; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 
Terceiros pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 21.02 – Fundo 
Municipal de Meio Ambiente; 18.122.0066 2.131 – Manutenção das Atividades do 
Fundo Municipal de Meio Ambiente; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinários; 5.2-O valor estimado do contrato 
é de R$ 6.399.709,71 (seis milhões trezentos e noventa e nove mil setecentos e 
nove reais e setenta e um centavos). 5.3-A estimativa de preço ora mencionado 
no contrato não obriga a Administração Pública a adquirir todos os serviços que 
foram cotados, visto que se originou de Sistema de registro de preços. 5.4-No 
valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto contratado. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA: 
6.1 O prazo de execução do objeto deste Contrato inicia-se na data de sua 
assinatura, encerrando-se em 12 meses, podendo ser prorrogado através de 
Termo Aditivo, conforme a necessidade da Administração, havendo concordância 
entre as partes. A vigência deste documento coincide com o prazo de execução, 
de acordo com o Art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993. 6.2 O presente contrato fica 
prorrogado, mediante termo aditivo a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 
(sessenta) meses, caso sejam observados os requisitos abaixo enumerados de 
forma simultânea, e desde que autorizado formalmente pela autoridade 
competente, quais sejam:  a) Os serviços forem prestados regularmente ao longo 
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da vigência do contrato; b) A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição 
de natureza pecuniária; c) A Administração mantenha interesse na realização do 
serviço; d) O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a 
Administração; e) A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na 
prorrogação. CLÁUSULA SÉTIMA - DO INICIO DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS: 7.1 Os serviços deverão iniciar de acordo com as solicitações da 
Administração, após a assinatura deste contrato. CLÁUSULA OITAVA – DA 
MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 
8.1-Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as 
condições demonstradas para habilitação na Licitação efetuada, de modo a 
garantir o cumprimento das obrigações assumidas, e, deverá atualizar os 
documentos cuja validade expire durante a vigência contratual, bem como 
garantir o cumprimento das obrigações assumidas; 8.2-A CONTRATADA deverá 
ser informada sempre que houver alteração do Contrato Social da Empresa, 
através do envio de cópia do contrato atualizado. CLÁUSULA NONA – DAS 
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 9.1 Na execução do objeto, obriga-se a 
Contratada a envidar todo o empenho e dedicação para o fiel e adequado 
cumprimento dos encargos que lhe são confiados, e ainda a: I-Executar os 
serviços dentro do prazo e dos padrões estabelecidos, de acordo com o 
especificado no Edital e seus anexos, que é parte integrante deste instrumento, 
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de 
qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; II-Obedecer rigorosamente os 
prazos, bem como as especificações do objeto, dispostos nos Anexos I, II e III do 
Edital; III-Cercar seus empregados das garantias e medidas de proteção, nos 
termos da legislação trabalhista, relativamente à higiene e segurança do 
trabalho, bem como arcará com o ônus de fornecimento de uniformes aos 
mesmos; IV-Manter, quando da realização de qualquer serviço, profissional da 
Engenharia Civil, Elétrica ou Eletrônica e de Segurança do Trabalho com 
competência e responsabilidade técnica registrada no CREA; V-Iniciar a 
execução dos serviços, imediatamente após a sua notificação da emissão da 
Ordem de Serviço; VI-Manter contêiner, obrigatoriamente, em local adequado 
para o depósito e retirada de entulho, quando for o caso, não se admitindo o 
depósito de resíduos sobre jardins, passeios e vias; VII-Indenizar a Prefeitura 
Municipal de Castanhal-PMC por quaisquer danos causados às instalações, 
móveis, utensílios ou equipamentos, por seus empregados, ficando a Prefeitura 
Municipal de Castanhal-PMC autorizada a descontar o valor correspondente dos 
pagamentos devidos à CONTRATANTE; VIII-Aceitar nas mesmas condições 
deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte 
e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) material(is) estimado(s) no Anexo III, 
de acordo com o art. 65, § 1º da Lei 8.666/93; IX-Fiscalizar o perfeito 
cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida 
pela Prefeitura Municipal de Castanhal-PMC. X-Prestar os esclarecimentos que 
forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Castanhal-PMC, cujas 
reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à Prefeitura 
Municipal de Castanhal-PMC, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do contrato; XI-Todo material 
utilizado na execução dos serviços deverão ser comprovadamente de primeira 
qualidade não sendo admitido, em hipótese alguma, a entrega de material 
reutilizado ou recondicionado;  XII-Manter, durante o prazo de vigência da Ata, 
todas as condições de cadastramento no SICAF, exigidas para participar da 
licitação, por força do disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93. XIII-
Comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal de Castanhal-PMC qualquer 
alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários 
para recebimento de correspondência.XIV-Selecionar e preparar rigorosamente 
os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando os atestados de boa 
conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas 
em suas carteiras de trabalho; XV-Manter disciplina nos locais dos serviços, 
retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, 
qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela 
Administração; XVI-Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de 
crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção 
Individual - EPI’s; XVII-Manter sediado junto à Administração durante os turnos 
de trabalho, pessoas capazes de tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; XVIII-Manter todos os equipamentos e utensílios 
necessários a execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo 
os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os 
equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a 
evitar danos à rede elétrica; XIX-Identificar todos os equipamentos, ferramentas e 
utensílios de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares 
de propriedade da Administração; XX-Implantar, de forma adequada, a 
planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter 
uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e 

constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto 
dos serviços; XXI-Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a 
missão de garantir o bom andamento dos mesmos permanecendo no local do 
trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária 
aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de 
reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo 
acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências 
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; XXII-
Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares determinadas pela Administração; XXIII-Assumir todas as 
responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 
XXIV-Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 
ou municipal, as normas de segurança da Administração; XXV-Instruir os seus 
empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Administração; 
XXVI-Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 
responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência 
legal; XXVII-Observar conduta adequada na utilização dos materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos 
serviços; XXVIII-Os serviços deverão ser executados em horários que não 
interfiram com o bom andamento da rotina de funcionamento da Administração. 
XXIX-Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de 
desperdícios/menor poluição, tais como: Racionalização do uso de substâncias 
potencialmente tóxicas/poluentes; Substituição de substâncias tóxicas por outras 
atóxicas ou de menor toxicidade; Racionalização/economia no consumo de 
energia (especialmente elétrica) e água; Treinamento/capacitação periódicos dos 
empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição; e 
Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados pelos serviços objeto 
desta especificação técnica. XXX-Utilizar lavagem com água de reuso ou outras 
fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada 
de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e 
outros). XXXI-Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de 
materiais potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas 
para descarte que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio 
e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de 
assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos 
fabricantes ou importadores. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a 
lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando 
descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes 
adequados para destinação específica. XXXII-A contratada deverá encaminhar 
os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente, aos 
fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que 
pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente 
constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à 
saúde pública. Esta obrigação atende a Resolução CONAMA nº 258, de 26 de 
agosto de 1999. XXXIII-A contratada deverá utilizar materiais que reduzam 
impactos ambientais, tecnologias e procedimentos operacionais visando à 
redução do consumo de energia e água. São elas: energia solar, ou outra 
energia limpa para aquecimento de água; sistemas de medição individualizado 
de consumo de água e energia; sistemas de reuso de água e de tratamento de 
efluentes gerados; aproveitamento de água de chuva, agregando ao sistema 
hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e 
seu aproveitamento; utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e 
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e comprovação 
da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. XXXIV-A 
Contratada deverá priorizar o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e 
matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das 
obras públicas; XXXV-A Contratada deverá manter seu Projeto de 
Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições 
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da 
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. Ela submeterá à análise da Contratante 
que aprovará, ou não, o modelo proposto; XXXVI-A Contratada deverá usar 
obrigatoriamente agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir 
a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em 
relação aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob 
pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os 
resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 
2004, disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos; 
XXXVII-É dever da Contratada observar as normas do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 



Castanhal-PA, 21 de dezembro de 2017.        Diário Oficial                     Ano XXIII                       Edição nº 611 

36 
 

14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International 
Organization for Standardization). PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, o pessoal que empregar na execução dos 
serviços ora avençados, não tendo qualquer vínculo empregatício ou de qualquer 
natureza com a CONTRATANTE e deste não poderá demandar quaisquer 
pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. Na eventual 
hipótese de vir a CONTRATANTE a ser demandada judicialmente, a 
CONTRATADA a ressarcirá de qualquer despesa que, em decorrência, vier a ser 
condenada a pagar, inclusive àquelas oriundas de deslocamentos efetuados. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum 
pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras 
entidades. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: I-
Indicar os locais onde serão realizados os serviços; II-Permitir ao pessoal da 
contratada acesso ao local onde serão realizados os serviços desde que 
observadas as normas de segurança; III-Efetuar os pagamentos devidos a 
CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; IV-Notificar a 
contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
serviços executados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. V-Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar 
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no 
mercado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS: 11.1 
Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, na forma do art. 
71 da Lei n° 8.666/93, os salários dos empregados e todos os encargos previstos 
pelas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e sociais, inclusive os 
relacionados a acidentes de trabalho, impostos, gratificações, etc., resultantes, 
direta ou indiretamente, da execução da presente Ata de RP e ainda por multas 
que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e 
contratuais, por parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou 
omissão de seus prepostos subcontratados. PARÁGRAFO ÚNICO: A 
inadimplência da CONTRATADA, com referência aos ônus ou encargos 
especificados nesta cláusula, não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 
restringir a apropriação do resultado alcançado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA 
– DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 12.1 Os serviços objeto deste contrato 
serão recebidos: PROVISORIAMENTE, imediatamente após a conclusão dos 
serviços, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para efeito 
de posterior verificação da conformidade com as especificações. 
DEFINITIVAMENTE, em até 05 (cinco) dias úteis após analise da conformidade 
tendo vista as especificações contidas nos Anexos I, II e III do edital em 
referência. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se houver recusa do objeto, no todo ou em 
parte, a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, os serviços que apresentarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, bem como 
quaisquer irregularidades ou divergências com as especificações constantes do 
Anexo III do Edital no prazo máximo de 5(cinco) dias, ou demonstrar a 
improcedência da recusa, no prazo máximo de 2 (dois) dias contados de sua 
notificação, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 13.1 O 
pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias subsequentes ao serviço, mediante 
a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 
competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após o devido processamento, o pagamento será 
creditado em nome da contratada através de ordem bancária em entidade 
bancária indicada em Nota Fiscal, devendo para isto ficar explicitado o nome do 
banco e agência, localidade, número da conta corrente e CGC da firma. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum pagamento será efetuado à contratada, 
enquanto não for comprovado o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e 
Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, 
bem como, da regularidade de situação da mesma, a ser verificada mediante 
consulta on-line no SICAF, ou enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer 
natureza. PARÁGRAFO TERCEIRO: Constatada a situação de irregularidade 
junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que 
regularize sua situação, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de 
Castanhal-PMC, sendo lhe facultado a apresentação de defesa no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de rescisão contratual. PARÁGRAFO QUARTO: 
Poderá a Instituição descontar o valor correspondente aos referidos danos, das 
faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente 
de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial. PARÁGRAFO QUINTO: 
Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e 
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do serviço. PARÁGRAFO SEXTO: 
Para efeito de pagamento, a Prefeitura Municipal de Castanhal-PMC procederá 

às retenções tributárias e previdenciárias previstas na legislação em vigor, 
aplicáveis a este instrumento. PARÁGRAFO SÉTIMO: A Unidade Fiscalizadora 
terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da apresentação do documento 
fiscal para aprová-lo ou rejeitá-lo. PARÁGRAFO OITAVO: O documento fiscal 
não aprovado pela Unidade Fiscalizadora será devolvido à CONTRATADA para 
as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se os prazos estabelecidos para pagamentos a partir da data de sua 
reapresentação. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E 
DA FISCALIZAÇÃO: 14.1 Os serviços aqui registrados serão acompanhados e 
fiscalizados pela CONTRATANTE, através da servidora Brenda Costa Freitas, 
matricula: 9990526, Portaria nº 2.983/17, conforme artigo 67, da Lei nº 8.666/93, 
a execução dos serviços contratados serão objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação, devendo indicar formalmente seu (a) substituto 
nos casos de impedimentos. PARÁGRAFO PRIMEIRO: O representante da 
CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do presente contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 
a)Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, 
tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento dos 
serviços; b)Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à 
execução do contrato, em especial aplicação das sanções, alterações e 
repactuações do contrato; c)Fiscalizar a execução do presente contrato, de modo 
que sejam cumpridas integralmente as condições constantes de suas cláusulas; 
d)Determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas; e)Sustar 
os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de 
qualquer exigência. SUBCLÁSULA TERCEIRA: A fiscalização exercida pela 
CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA 
pela completa e perfeita execução dos serviços registrados. PARÁGRAFO 
TERCEIRO: É vedado ao representante da CONTRATANTE exercer poder de 
mando sobre os empregados do CONTRATADO, reportando-se somente aos 
prepostos e responsáveis da CONTRATADA. PARÁGRAFO QUARTO: A 
CONTRATANTE no exercício da fiscalização de que trata esta Cláusula, poderá, 
dentre outras providências, julgadas oportunamente necessárias, ordenar a 
imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 
CONTRATADA que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. CLÁUSULA 
DÉCIMA QUINTA– DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 15.1 Este contrato poderá 
ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO: 16.1  A rescisão deste contrato 
se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. No caso de rescisão 
provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá 
reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos 
prejuízos causados, já calculados ou estimados. No procedimento que visa à 
rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo 
que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da 
possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências 
acauteladoras. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
E VINCULAÇÃO AO CONTRATO: 17.1 O presente contrato fundamenta-se nas 
Leis nº 8.666/93 nº 10.520/02 e vincula - se ao edital e anexos do Pregão 
Eletrônico n.º 148/2017, constante do processo nº 1592925/2016, bem como à 
proposta da CONTRATADA e planilha orçamentária apresentada pelo Núcleo de 
Engenharia. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES: 18.1-A 
CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou 
instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito 
às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em 
observância ao direito à prévia defesa: 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o 
Contrato, ou não 
retirar a Nota de 

Empenho, quando 
convocada dentro do 
prazo de validade de 

sua proposta. 
 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal pelo 
período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado na 
Ata/Contrato, a juízo da Administração 

 

Entregar o objeto 
fora do prazo 
estabelecido. 

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do material não fornecido, 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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Não efetuar a troca 
do objeto, quando 

notificado. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal pelo 
período de 1 (um) ano. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato/nota de 
empenho. 

Substituir o objeto 
fora do prazo 
estabelecido. 

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, aplicada 
sobre o valor do material não substituído, limitada a 20 

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

parcial do objeto. 

Comportar-se de 
modo inidôneo. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal pelo 
período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, a juízo da Administração. 

Fizer declaração 
falsa. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal pelo 
período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da 
contratação, a juízo da Administração. 

Apresentar 
documentação falsa. 

Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 
período de 5 (cinco) anos. 

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de 
empenho. 

Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude 
fiscal. 

Impedimento de licitar com a Administração Pública pelo 
período de 5 (cinco) anos. 

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do contrato/nota de 
empenho. 

Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar 
qualquer obrigação 

pactuada ou prevista 
em lei e no edital e 

seus anexos, 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, 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. 
Impedimento de licitar com o Município de Castanhal pelo 

período de 2 (dois) anos. 
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial 
do objeto. 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 1 (um) ano. 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do serviço, a CONTRATANTE poderá proceder a 
rescisão unilateral desta Ata ou instrumento equivalente, hipótese em que a 
empresa prestadora dos serviços também se sujeitará às sanções 
administrativas previstas nesta Ata. PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas 
porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou 
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções 
previstas nesta cláusula. PARÁGRAFO TERCEIRO: Na ocorrência de falha 
maior poderá também ser aplicada a penalidade de Declaração de Idoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. PARÁGRAFO QUARTO: A 
defesa a que alude o caput desta cláusula deverá ser exercida pelo interessado 
no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua 
notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 
(três) testemunhas. PARÁGRAFO QUINTO: Serão considerados injustificados os 
atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a 
aceitação da justificativa ficará a critério da CONTRATANTE que deverá 
examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA. PARÁGRAFO SEXTO: 

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela Prefeitura Municipal de Castanhal, conforme procedimento esboçado 
no PARÁGRAFO anterior, a licitante vencedora ficará isenta das penalidades 
mencionadas no caput desta cláusula. PARÁGRAFO SÉTIMO: As penalidades 
estabelecidas nesta cláusula poderão ser aplicadas concomitantemente àquelas 
estabelecidas nas Especificações Técnicas (Anexo II), relativas ao Controle de 
Qualidade e Desempenho dos Serviços.   PARÁGRAFO OITAVO: As 
penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de 
contratar com a Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual 
período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas 
demais cominações legais. CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS: 19.1 Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até o 
julgamento do pleito, nos termos da lei nº 8.666/93, art. 109. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA– DO PESSOAL: 20.1  O pessoal que a empresa PRESTADORA DOS 
SERVIÇOS empregar para a execução do fornecimento ora avençado não terá 
vínculo de qualquer natureza com a PREFEITURA e desta não poderá demandar 
quaisquer pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da empresa 
PRESTADORA DOS SERVIÇOS. Na eventual hipótese de vir a PREFEITURA a 
ser demandada judicialmente, a empresa PRESTADORA DOS SERVIÇOS a 
ressarcirá de qualquer despesa que em decorrência vier a pagar, inclusive 
àquelas oriundas de deslocamento efetuados. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO: 21.1 A publicação resumida da presente CONTRATO na 
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela Prefeitura Municipal de Castanhal-PMC, nos termos do 
parágrafo único, do art. 61, da Lei 8.666, de 21.06.1993. CLÁSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA – DO FORO: 22.1 As questões decorrentes da utilização do presente 
contrato que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas 
e julgadas no Foro da Comarca de Castanhal, Estado do Pará, afastado qualquer 
outro, por privilegiado que seja. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 23.1 Integram este contrato, o edital do referido Pregão, 
seus Anexos e a proposta da empresa classificada em 1º lugar no certame 
supracitado. Os casos omissos serão resolvidos com observância das 
disposições constantes do Decreto nº 7892/2013, e, subsidiariamente, de acordo 
com o Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos e suas alterações 
posteriores. E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, sendo 01(um) original e 
02(duas) cópias, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 
Castanhal/PA, 13 de dezembro de 2017.  PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, 
PREFEITO MUNICIPAL. MANUELLE LEILA SOARES TEIXEIRA, INFINITY 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP. TESTEMUNHAS: 1.__Nome: CPF 
: R.G.:  2.__Nome: CPF : R.G.: 

CONTRATO N.º 20170408 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
SECRETARIA  MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

CASTANHAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS À MANUTENÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DOS PRÉDIOS. 
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
11.431.771/0001-50, com endereço à Av. Barão do Rio Branco, 814, Bairro: 
Nova Olinda, no Município de Castanhal - Pará, neste ato representada pelo Sr. 
Secretário de Assistência Social, JOSE RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, 
portador da carteira de identidade nº. 1859873-2ª VIA, inscrito no cadastro de 
pessoas físicas – CPF sob o nº. 167.098.532-68, residente e domiciliado nesta 
cidade, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa, INFINITY 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP, empresa estabelecida nesta 
capital, à Rua Santo Antônio, nº 316, Edif. Américo N da Costa, Sala 1304, 
bairro: Campina, CEP: 66.010-105, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
17.630.678/0001-50, neste ato representada por MANUELLE LEILA SOARES 
TEIXEIRA, brasileira, solteira, empresária, portadora da Identidade nº. 3173737 – 
SSP/PA e do CPF nº. 743.983.852-15, residente e domiciliado nesta capital, 
doravante denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente 
contrato, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº. 148/2016, e a legislação 
vigente, especialmente com as Leis Federal nº. 10.520/02 e nº. 8.666/1993 e 
mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se 
obrigam: CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 1.1-O 
presente Contrato será regido pelo disposto na Lei Federal n° 8.666/93, Lei 
Federal n° 10.520/02, Decretos Federais n° 5.504/05 e nº 7.892/13, e demais 
legislações aplicáveis ao assunto. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO 
AO EDITAL: 2.1-O presente Contrato vincula-se aos termos do Contrato N° 
039/2017 oriundo das regras dispostas no Edital de Licitação n° 148/2016 
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(Pregão Eletrônico SRP) e da proposta vencedora. CLÁUSULA TERCEIRA – DA 
APROVAÇÃO DA MINUTA: 3.1-A minuta deste Contrato foi aprovada pela 
Assessoria Jurídica da SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E 
LICITAÇÃO, conforme parecer N° 350/2017, nos termos do Parágrafo Único do 
art. 38, da Lei n° 8.666/1993.   CLÁUSULA QUARTA – DO OBJETO: 4.1 O 
presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada na 
Prestação de Serviços de engenharia de Natureza Frequente Relativos à 
Manutenção e Recuperação da Estrutura Física dos Prédios, que compõem a 
rede física das diversas Secretarias/Fundos Municipais de Castanhal/PA. 
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA E DO VALOR: 5.1 Os recursos 
orçamentários necessários ao adimplemento das obrigações por parte das 
Secretarias/Fundos Municipais estão assegurados na seguinte funcional. 
Exercício Financeiro: 2017; 08.08 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 
08.122.0050 2.065 – Manutenção das Atividades da Secretaria Mun de 
Assistência Social; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinários; 08.09 – Fundo Municipal de Assistência Social; 
08.122 0050 2.068 – Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência 
Social; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – 
Recurso Ordinários; 5.2-O valor estimado do contrato é de R$ 1.074.204,73 (um 
milhão setenta e quatro mil duzentos e quatro reais e setenta e Três centavos). 
5.3-A estimativa de preço ora mencionado no contrato não obriga a 
Administração Pública a adquirir todos os serviços que foram cotados, visto que 
se originou de Sistema de registro de preços. 5.4-No valor acima estão incluídas 
todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais 
de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
contratado. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA: 6.1 O prazo de execução do 
objeto deste Contrato inicia-se na data de sua assinatura, encerrando-se em 12 
meses, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, conforme a 
necessidade da Administração, havendo concordância entre as partes. A 
vigência deste documento coincide com o prazo de execução, de acordo com o 
Art. 57, inc. II, da Lei 8.666/1993. 6.2 O presente contrato fica prorrogado, 
mediante termo aditivo a cada 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, caso sejam observados os requisitos abaixo enumerados de forma 
simultânea, e desde que autorizado formalmente pela autoridade competente, 
quais sejam:  a) Os serviços forem prestados regularmente ao longo da vigência 
do contrato; b) A CONTRATADA não tenha sofrido qualquer punição de natureza 
pecuniária; c) A Administração mantenha interesse na realização do serviço; d) O 
valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; 
e) A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação. 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO INICIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 7.1 Os 
serviços deverão iniciar de acordo com as solicitações da Administração, após a 
assinatura deste contrato. CLÁUSULA OITAVA – DA MANUTENÇÃO PELA 
CONTRATADA DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO: 8.1-Obriga-se a 
CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições 
demonstradas para habilitação na Licitação efetuada, de modo a garantir o 
cumprimento das obrigações assumidas, e, deverá atualizar os documentos cuja 
validade expire durante a vigência contratual, bem como garantir o cumprimento 
das obrigações assumidas; 8.2-A CONTRATADA deverá ser informada sempre 
que houver alteração do Contrato Social da Empresa, através do envio de cópia 
do contrato atualizado. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA: 9.1 Na execução do objeto, obriga-se a Contratada a envidar 
todo o empenho e dedicação para o fiel e adequado cumprimento dos encargos 
que lhe são confiados, e ainda a: I-Executar os serviços dentro do prazo e dos 
padrões estabelecidos, de acordo com o especificado no Edital e seus anexos, 
que é parte integrante deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui 
estabelecida; II-Obedecer rigorosamente os prazos, bem como as especificações 
do objeto, dispostos nos Anexos I, II e III do Edital; III-Cercar seus empregados 
das garantias e medidas de proteção, nos termos da legislação trabalhista, 
relativamente à higiene e segurança do trabalho, bem como arcará com o ônus 
de fornecimento de uniformes aos mesmos; IV-Manter, quando da realização de 
qualquer serviço, profissional da Engenharia Civil, Elétrica ou Eletrônica e de 
Segurança do Trabalho com competência e responsabilidade técnica registrada 
no CREA; V-Iniciar a execução dos serviços, imediatamente após a sua 
notificação da emissão da Ordem de Serviço; VI-Manter contêiner, 
obrigatoriamente, em local adequado para o depósito e retirada de entulho, 
quando for o caso, não se admitindo o depósito de resíduos sobre jardins, 
passeios e vias;  VII-Indenizar a SEMAS por quaisquer danos causados às 
instalações, móveis, utensílios ou equipamentos, por seus empregados, ficando 
a SEMAS autorizada a descontar o valor correspondente dos pagamentos 
devidos à CONTRATANTE; VIII-Aceitar nas mesmas condições deste 

instrumento, os acréscimos que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e 
cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) material(is) estimado(s) no Anexo III, 
de acordo com o art. 65, § 1º da Lei 8.666/93; IX-Fiscalizar o perfeito 
cumprimento do serviço a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus 
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida 
pela SEMAS. X-Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela SEMAS, 
cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à 
SEMAS, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar 
quando da execução do contrato; XI-Todo material utilizado na execução dos 
serviços deverão ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo 
admitido, em hipótese alguma, a entrega de material reutilizado ou 
recondicionado;  XII- Manter, durante o prazo de vigência da Ata, todas as 
condições de cadastramento no SICAF, exigidas para participar da licitação, por 
força do disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93; XIII-Comunicar 
imediatamente à SEMAS qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 
XIV-Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os 
serviços, encaminhando os atestados de boa conduta e demais referências, 
tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
XV-Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com 
conduta inconveniente pela Administração; XVI-Manter seu pessoal 
uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e 
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s; XVII-Manter 
sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, pessoas capazes 
de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; XVIII-Manter 
todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em 
perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 
24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de 
sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica; XIX-Identificar 
todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a 
não serem confundidos com similares de propriedade da Administração; XX-
Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão 
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, 
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em 
perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços; XXI-Nomear 
encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 
andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, 
fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. 
Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver 
necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da 
Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas 
todas as falhas detectadas; XXII-Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte 
de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela 
Administração; XXIII-Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas 
necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal 
súbito, por meio de seus encarregados; XXIV-Cumprir, além dos postulados 
legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança da Administração; XXV-Instruir os seus empregados, quanto à 
prevenção de incêndios nas áreas da Administração; XXVI-Fazer seguro de seus 
empregados contra riscos de acidentes de trabalho, responsabilizando-se, 
também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; XXVII-Observar 
conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e 
utensílios, objetivando a correta execução dos serviços; XXVIII-Os serviços 
deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom andamento 
da rotina de funcionamento da Administração. XXIX-Adotar boas práticas de 
otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como: 
Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 
Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e 
água; Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas 
de redução de desperdícios/poluição; e Reciclagem/destinação adequada dos 
resíduos gerados pelos serviços objeto desta especificação técnica. XXX-Utilizar 
lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de 
chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais 
pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros). XXXI-Desenvolver ou 
adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que 
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, 
aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica 
autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou 
importadores. Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas 
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fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando 
descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes 
adequados para destinação específica. XXXII-A contratada deverá encaminhar 
os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente, aos 
fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em vista que 
pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente 
constituem passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à 
saúde pública. Esta obrigação atende a Resolução CONAMA nº 258, de 26 de 
agosto de 1999. XXXIII-A contratada deverá utilizar materiais que reduzam 
impactos ambientais, tecnologias e procedimentos operacionais visando à 
redução do consumo de energia e água. São elas: energia solar, ou outra 
energia limpa para aquecimento de água; sistemas de medição individualizado 
de consumo de água e energia; sistemas de reuso de água e de tratamento de 
efluentes gerados; aproveitamento de água de chuva, agregando ao sistema 
hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e 
seu aproveitamento; utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e 
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; e comprovação 
da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. XXXIV-A 
Contratada deverá priorizar o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e 
matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das 
obras públicas; XXXV-A Contratada deverá manter seu Projeto de 
Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil - PGRCC, nas condições 
determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da 
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002. Ela submeterá à análise da Contratante 
que aprovará, ou não, o modelo proposto; XXXVI-A Contratada deverá usar 
obrigatoriamente agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir 
a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em 
relação aos agregados naturais, bem como o fiel cumprimento do PGRCC, sob 
pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização, que todos os 
resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 
2004, disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos; 
XXXVII-É dever da Contratada observar as normas do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 
14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International 
Organization for Standardization). PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, o pessoal que empregar na execução dos 
serviços ora avençados, não tendo qualquer vínculo empregatício ou de qualquer 
natureza com a CONTRATANTE e deste não poderá demandar quaisquer 
pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. Na eventual 
hipótese de vir a CONTRATANTE a ser demandada judicialmente, a 
CONTRATADA a ressarcirá de qualquer despesa que, em decorrência, vier a ser 
condenada a pagar, inclusive àquelas oriundas de deslocamentos efetuados. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum 
pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras 
entidades. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: I-
Indicar os locais onde serão realizados os serviços; II-Permitir ao pessoal da 
contratada acesso ao local onde serão realizados os serviços desde que 
observadas as normas de segurança; III-Efetuar os pagamentos devidos a 
CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste contrato; IV-Notificar a 
contratada, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos 
serviços executados, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. V-Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar 
que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no 
mercado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS: 11.1 
Serão de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, na forma do art. 
71 da Lei n° 8.666/93, os salários dos empregados e todos os encargos previstos 
pelas leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e sociais, inclusive os 
relacionados a acidentes de trabalho, impostos, gratificações, etc., resultantes, 
direta ou indiretamente, da execução da presente Ata de RP e ainda por multas 
que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e 
contratuais, por parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou 
omissão de seus prepostos subcontratados. PARÁGRAFO ÚNICO: A 
inadimplência da CONTRATADA, com referência aos ônus ou encargos 
especificados nesta cláusula, não transfere à CONTRATANTE a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 
restringir a apropriação do resultado alcançado. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA 
– DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 12.1 Os serviços objeto deste contrato 
serão recebidos: PROVISORIAMENTE, imediatamente após a conclusão dos 
serviços, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, para efeito 
de posterior verificação da conformidade com as especificações. 
DEFINITIVAMENTE, em até 05 (cinco) dias úteis após analise da conformidade 

tendo vista as especificações contidas nos Anexos I, II e III do edital em 
referência. PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se houver recusa do objeto, no todo ou em 
parte, a CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, os serviços que apresentarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, bem como 
quaisquer irregularidades ou divergências com as especificações constantes do 
Anexo III do Edital no prazo máximo de 5(cinco) dias, ou demonstrar a 
improcedência da recusa, no prazo máximo de 2 (dois) dias contados de sua 
notificação, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 13.1 O 
pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias subsequentes ao serviço, mediante 
a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor 
competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Após o devido processamento, o pagamento será 
creditado em nome da contratada através de ordem bancária em entidade 
bancária indicada em Nota Fiscal, devendo para isto ficar explicitado o nome do 
banco e agência, localidade, número da conta corrente e CGC da firma.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nenhum pagamento será efetuado à contratada, 
enquanto não for comprovado o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e 
Previdência Social), correspondentes ao mês da última competência vencida, 
bem como, da regularidade de situação da mesma, a ser verificada mediante 
consulta on-line no SICAF, ou enquanto estiver pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer 
natureza. PARÁGRAFO TERCEIRO: Constatada a situação de irregularidade 
junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que 
regularize sua situação, no prazo estabelecido pela SEMAS, sendo lhe facultado 
a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 
rescisão contratual. PARÁGRAFO QUARTO: Poderá a Instituição descontar o 
valor correspondente aos referidos danos, das faturas pertinentes aos 
pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer 
procedimento judicial ou extrajudicial. PARÁGRAFO QUINTO: Nenhum 
pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, 
nem implicará aceitação definitiva do serviço. PARÁGRAFO SEXTO: Para efeito 
de pagamento, a Prefeitura Municipal de Castanhal-PMC procederá às retenções 
tributárias e previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este 
instrumento. PARÁGRAFO SÉTIMO: A Unidade Fiscalizadora terá o prazo de 02 
(dois) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal para aprová-lo ou 
rejeitá-lo. PARÁGRAFO OITAVO: O documento fiscal não aprovado pela 
Unidade Fiscalizadora será devolvido à CONTRATADA para as necessárias 
correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se os 
prazos estabelecidos para pagamentos a partir da data de sua reapresentação. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO: 14.1 Os serviços aqui registrados serão acompanhados e 
fiscalizados pela CONTRATANTE, através da servidora Joilza Martins de 
Queiroz, matricula: 17078/1, Portaria n° 118/17 conforme artigo 67, da Lei nº 
8.666/93, a execução dos serviços contratados serão objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação, devendo indicar 
formalmente seu (a) substituto nos casos de impedimentos. PARÁGRAFO 
PRIMEIRO: O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente contrato, sendo-
lhe assegurada à prerrogativa de: a)Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, 
ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias 
ao bom andamento dos serviços; b)Emitir pareceres em todos os atos da 
Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicação das 
sanções, alterações e repactuações do contrato; c)Fiscalizar a execução do 
presente contrato, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições 
constantes de suas cláusulas; d)Determinar o que for necessário à regularização 
de faltas verificadas; e)Sustar os pagamentos das faturas, no caso de 
inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência. SUBCLÁSULA 
TERCEIRA: A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou 
reduzirá a responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita 
execução dos serviços registrados. PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedado ao 
representante da CONTRATANTE exercer poder de mando sobre os 
empregados do CONTRATADO, reportando-se somente aos prepostos e 
responsáveis da CONTRATADA. PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATANTE no 
exercício da fiscalização de que trata esta Cláusula, poderá, dentre outras 
providências, julgadas oportunamente necessárias, ordenar a imediata retirada 
do local, bem como a substituição de empregado da CONTRATADA que 
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização, ou cuja permanência na área, a seu 
exclusivo critério, julgar inconveniente. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA 
ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 15.1 Este contrato poderá ser alterado nos casos 
previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da 
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CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO: 16.1  A rescisão deste contrato se dará nos 
termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93. No caso de rescisão provocada 
por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá reter, 
cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos 
causados, já calculados ou estimados. No procedimento que visa à rescisão do 
contrato, será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois 
de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a 
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E 
VINCULAÇÃO AO CONTRATO: 17.1 O presente contrato fundamenta-se nas 
Leis nº 8.666/93 nº 10.520/02 e vincula - se ao edital e anexos do Pregão 
Eletrônico n.º 148/2017, constante do processo nº 1592925/2016, bem como à 
proposta da CONTRATADA e planilha orçamentária apresentada pelo Núcleo de 
Engenharia. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS PENALIDADES: 18.1-A 
CONTRATADA que, apresentar documentação falsa, não assinar o contrato ou 
instrumento equivalente, falhar ou frustrar a execução do contrato, comportar-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito 
às seguintes penalidades, segundo a extensão da falta cometida, em 
observância ao direito à prévia defesa: 

Ocorrência Penalidades que poderão ser aplicadas 

Não assinar o Contrato, ou 
não retirar a Nota de 
Empenho, quando 

convocada dentro do prazo 
de validade de sua 

proposta. 
 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 
pelo período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor registrado 
na Ata/Contrato, a juízo da Administração 

 

Entregar o objeto fora do 
prazo estabelecido. 

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do material não fornecido, 
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 
objeto, quando notificado. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 
pelo período de 1 (um) ano. 

Multa de 10% (dez por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Substituir o objeto fora do 
prazo estabelecido. 

Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso, 
aplicada sobre o valor do material não substituído, 
limitada a 20 (vinte) dias. Após o vigésimo dia e a 
critério da Administração, poderá ser considerada 

inexecução total ou parcial do objeto. 

Comportar-se de modo 
inidôneo. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 
pelo período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado 
da contratação, a juízo da Administração. 

Fizer declaração falsa. 

Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 
pelo período de 2 (dois) anos. 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado 
da contratação, a juízo da Administração. 

Apresentar documentação 
falsa. 

Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos. 

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Cometer fraude fiscal. 

Impedimento de licitar com a Administração Pública 
pelo período de 5 (cinco) anos. 

Multa de 30% (trinta por cento) do valor do 
contrato/nota de empenho. 

Comunicar ao Ministério Público Estadual. 

Deixar de executar 
qualquer obrigação 

pactuada ou prevista em lei 
e no edital e seus anexos, 

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, 
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. 
Impedimento de licitar com o Município de Castanhal 

pelo período de 2 (dois) anos. 
Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da Ata. 

Inexecução parcial do 
objeto. 

Impedimento de licitar com a Prefeitura Municipal de 
Castanhal pelo período de 1 (um) ano. 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese da multa atingir o percentual de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do serviço, a CONTRATANTE poderá proceder a 
rescisão unilateral desta Ata ou instrumento equivalente, hipótese em que a 
empresa prestadora dos serviços também se sujeitará às sanções 
administrativas previstas nesta Ata. PARÁGRAFO SEGUNDO: As multas 
porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
CONTRATANTE ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou 
judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente às demais sanções 
previstas nesta cláusula. PARÁGRAFO TERCEIRO: Na ocorrência de falha 
maior poderá também ser aplicada a penalidade de Declaração de Idoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. PARÁGRAFO QUARTO: A 
defesa a que alude o caput desta cláusula deverá ser exercida pelo interessado 
no respectivo processo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua 
notificação, podendo ocorrer a juntada de documentos e serem arroladas até 03 
(três) testemunhas. PARÁGRAFO QUINTO: Serão considerados injustificados os 
atrasos não comunicados tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a 
aceitação da justificativa ficará a critério da CONTRATANTE que deverá 
examinar a legalidade da conduta da CONTRATADA. PARÁGRAFO SEXTO: 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela SEMAS, conforme procedimento esboçado no PARÁGRAFO anterior, 
a licitante vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas no caput desta 
cláusula. PARÁGRAFO SÉTIMO: As penalidades estabelecidas nesta cláusula 
poderão ser aplicadas concomitantemente àquelas estabelecidas nas 
Especificações Técnicas (Anexo II), relativas ao Controle de Qualidade e 
Desempenho dos Serviços.   PARÁGRAFO OITAVO: As penalidades serão 
obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a 
Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem 
prejuízo das multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais 
cominações legais. CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS: 19.1 Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis da notificação, ficando sobrestada a mesma até o 
julgamento do pleito, nos termos da lei nº 8.666/93, art. 109. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA– DO PESSOAL: 20.1  O pessoal que a empresa PRESTADORA DOS 
SERVIÇOS empregar para a execução do fornecimento ora avençado não terá 
vínculo de qualquer natureza com a SEMAS e desta não poderá demandar 
quaisquer pagamentos, tudo da exclusiva responsabilidade da empresa 
PRESTADORA DOS SERVIÇOS. Na eventual hipótese de vir a SEMAS a ser 
demandada judicialmente, a empresa PRESTADORA DOS SERVIÇOS a 
ressarcirá de qualquer despesa que em decorrência vier a pagar, inclusive 
àquelas oriundas de deslocamento efetuados. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA 
- DA PUBLICAÇÃO: 21.1 A publicação resumida da presente CONTRATO na 
imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 
providenciada pela SEMAS, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei 
8.666, de 21.06.1993. CLÁSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO: 22.1 As 
questões decorrentes da utilização do presente contrato que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da 
Comarca de Castanhal, Estado do Pará, afastado qualquer outro, por privilegiado 
que seja. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 23.1 
Integram este contrato, o edital do referido Pregão, seus Anexos e a proposta da 
empresa classificada em 1º lugar no certame supracitado. Os casos omissos 
serão resolvidos com observância das disposições constantes do Decreto nº 
7892/2013, e, subsidiariamente, de acordo com o Estatuto das Licitações e 
Contratos Administrativos e suas alterações posteriores. E, por estarem assim, 
justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
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teor e forma, sendo 01(um) original e 02(duas) cópias, na presença das 
testemunhas que também o subscrevem. Castanhal/PA, 13 de dezembro de 
2017. JOSE RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS. MANUELLE LEILA SOARES 
TEIXEIRA, INFINITY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP. 
TESTEMUNHAS: 1.__Nome:   CPF :   R.G.: 2.__Nome:   CPF :   R.G.: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 
EDITAL DE N° 0010/2017  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE 

OLIVEIRA MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA 

FORMA DA LEI: Faz-se saber aos interessados que virem o presente 

EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, por meio do requerimento 

protocolado através do processo Nº 0823/2017 na Secretaria Municipal de 

Habitação nesta cidade, que a requerente LUCIMAR BENTES SILVA, 

brasileira, divorciada, portadora do RG de nº 1311771  PC/PA e CPF de 

nº 258.327.192-04, solicita a emissão do TÍTULO DEFINITIVO do 

terreno localizado à RUA MARECHAL DEODORO, Nº 771, BAIRRO: 

IANETAMA, medindo uma área irregular de 04 (quatro) lados: 1° lado 

frente 06,40m; 2° lado esquerdo 35,50m; 3º lado fundo 07,70m; 4º e 

último lado direito 35,50m; trecho compreendido entre a Travessa Pedro 

Lopes de Queiroz e Rua Honório Bandeira, confinando ao lado direito 

com o Imóvel de nº 749, lado esquerdo com o imóvel de nº 795, fundo 

com confinando sem denominação, perfazendo uma área de 250,27m². Os 

confinantes, as partes interessadas e todos demais que se acharem 

prejudicados com o reconhecimento ora requerido devem se manifestar 

junto à Secretaria Municipal de Habitação com a fundamentação legal 

dentro de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de publicação deste. 

Após o prazo regulamentar, o processo continuará a correr conforme os 

trâmites legais até sua fase final, à revelia dos prejudicados. E para que 

não se alegue ignorância, este EDITAL será publicado no DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no QUADRO DE AVISOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. Castanhal, 15 de 

dezembro de 2017. Edir de Oliveira Marques, Secretário Municipal de 

Habitação, Prefeitura Municipal de Castanhal 

EDITAL DE N° 0011/2017  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE 

OLIVEIRA MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA 

FORMA DA LEI: Faz-se saber aos interessados que virem o presente 

EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, por meio do requerimento 

protocolado através do processo Nº 0782/2017 na Secretaria Municipal de 

Habitação nesta cidade, que a requerente ISABELA NORIKO 

MITOME FERREIRA, brasileira, casada, portadora do RG de nº 

2386852  PC/PA e CPF de nº 429.406.642-34, solicita a emissão do 

TÍTULO DEFINITIVO do terreno localizado à RUA RAQUEL LEMOS, 

Nº 1040, BAIRRO: CAIÇARA, medindo uma área regular de 04 (quatro) 

lados: 1° lado frente 10,00m; 2° lado esquerdo 35,00m; 3º lado fundo 

10,00m; 4º e último lado direito 35,00m; trecho compreendido entre a 

Travessa Capitão Bezerra e Travessa Capitão Eufrazino de Andrade, 

confinando ao lado direito com o imóvel de nº 1024, ao lado esquerdo 

com o imóvel de nº 1072 e fundo com imóvel sem denominação, 

perfazendo uma área de 350,00m².  Os confinantes, as partes interessadas 

e todos demais que se acharem prejudicados com o reconhecimento ora 

requerido devem se manifestar junto à Secretaria Municipal de Habitação 

com a fundamentação legal dentro de 15 (quinze) dias úteis a contar da 

data de publicação deste. Após o prazo regulamentar, o processo 

continuará a correr conforme os trâmites legais até sua fase final, à revelia 

dos prejudicados. E para que não se alegue ignorância, este EDITAL será 

publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no 

QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL. Castanhal, 15 de dezembro de 2017. Edir de Oliveira 

Marques, Secretário Municipal de Habitação, Prefeitura Municipal de 

Castanhal 

EDITAL DE N° 0012/2017  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE 

OLIVEIRA MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA 

FORMA DA LEI: Faz-se saber aos interessados que virem o presente 

EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, por meio do requerimento 

protocolado através do processo Nº 3359/2016 na Secretaria Municipal de 

Habitação nesta cidade, que a requerente MARCIA VALÉRIA DE 

AGUIAR LISBOA, brasileira, casada, portadora do RG de nº 2490472  

PC/PA e CPF de nº 400.119.922-04, solicita a emissão do TÍTULO 

DEFINITIVO do terreno localizado à TRAVESSA MARIA GORETH 

DO CARMO, Nº 1202, BAIRRO: IANETAMA, medindo uma área 

regular de 04 (quatro) lados: 1° lado frente 05,00m; 2° lado esquerdo 

47,00m; 3º lado fundo 05,00m; 4º e último lado direito 47,00m; trecho 

compreendido entre a Rua Capitão Leal Sobrinho e Rua Marechal 

Deodoro, confinando ao lado direito com o Imóvel de nº 1206, lado 

esquerdo com o imóvel de nº 1062, fundo com confinando sem 

denominação, perfazendo uma área de 235,00m². Os confinantes, as 

partes interessadas e todos demais que se acharem prejudicados com o 

reconhecimento ora requerido devem se manifestar junto à Secretaria 

Municipal de Habitação com a fundamentação legal dentro de 15 (quinze) 

dias úteis a contar da data de publicação deste. Após o prazo 

regulamentar, o processo continuará a correr conforme os trâmites legais 

até sua fase final, à revelia dos prejudicados. E para que não se alegue 

ignorância, este EDITAL será publicado no DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO. Castanhal, 15 de dezembro de 2017. Edir de Oliveira 

Marques, Secretário Municipal de Habitação, Prefeitura Municipal de 

Castanhal 

EDITAL DE N° 0013/2017  
O Secretário Municipal de Habitação, Edir de Oliveira Marques, no uso 

de suas atribuições e na forma da lei: Faz-se saber aos interessados que 

virem o presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, por meio do 

requerimento protocolado através do processo Nº 0169/2017 na Secretaria 

Municipal de Habitação nesta cidade, que o requerente PAULO DE 

TASSIO DOS SANTOS SOUZA, brasileiro, solteiro, portador do RG de 

nº 53.020.306-6  SSP/SP e CPF de nº 965.162.592-91, solicita a emissão 

do TÍTULO DEFINITIVO do terreno localizado à TRAVESSA 

HONORIO BANDEIRA, Nº 239, BAIRRO: IANETAMA, medindo uma 

área irregular de 04 (quatro) lados: 1° lado frente 11,00m; 2° lado 

esquerdo 58,00m; 3º lado fundo 10,80m; 4º e último lado direito 58,00m; 

trecho compreendido entre a Rua Capitão Leal Sobrinho e Rua Marechal 

Deodoro, confinando ao lado direito com o Imóvel de nº 245, ao lado 

esquerdo com o terreno sem denominação e fundo com imóvel sem 

denominação, perfazendo uma área de 632,20m². Os confinantes, as 

partes interessadas e todos demais que se acharem prejudicados com o 

reconhecimento ora requerido devem se manifestar junto à Secretaria 

Municipal de Habitação com a fundamentação legal dentro de 15 (quinze) 

dias úteis a contar da data de publicação deste. Após o prazo 

regulamentar, o processo continuará a correr conforme os trâmites legais 

até sua fase final, à revelia dos prejudicados. E para que não se alegue 

ignorância, este EDITAL será publicado no DIÁRIO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO e exposto no QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CASTANHAL. Castanhal, 15 de dezembro de 2017. 

Edir de Oliveira Marques, Secretário Municipal de Habitação, Prefeitura 

Municipal de Castanhal 

EDITAL DE N° 0014/2017  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE 

OLIVEIRA MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA 

FORMA DA LEI: Faz-se saber aos interessados que virem o presente 

EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, por meio do requerimento 

protocolado através do processo Nº 2992/2016 na Secretaria Municipal de 

Habitação nesta cidade, que a requerente REGINA DIAS DA COSTA, 

brasileira, casada, portadora do RG de nº 2002796 PC/PA e CPF de nº 

775.665.302-59, solicita a emissão do TÍTULO DEFINITIVO do terreno 

localizado à RUA COMANDANTE FRANCISCO DE ASSIS, Nº 4387, 

BAIRRO: IANETAMA, medindo uma área regular de 04 (quatro) lados: 

1° lado frente 05,50m; 2° lado esquerdo 27,00m; 3º lado fundo 05,50m; 

4º e último lado direito 27,00m; trecho compreendido entre a Travessa 

Maria Goreth do Carmo e Rua Anastácio de Melo, confinando ao lado 

direito com o imóvel de nº 4092, ao lado esquerdo com o imóvel de nº 

1200 e fundo com imóvel sem denominação, perfazendo uma área de 

148,50m².  Os confinantes, as partes interessadas e todos demais que se 

acharem prejudicados com o reconhecimento ora requerido devem se 

manifestar junto à Secretaria Municipal de Habitação com a 

fundamentação legal dentro de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de 

publicação deste. Após o prazo regulamentar, o processo continuará a 

correr conforme os trâmites legais até sua fase final, à revelia dos 
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prejudicados. E para que não se alegue ignorância, este EDITAL será 

publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no 

QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL. Castanhal, 15 de dezembro de 2017. Edir de Oliveira 

Marques, Secretário Municipal de Habitação, Prefeitura Municipal de 

Castanhal 

EDITAL DE N° 0015/2017  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE 

OLIVEIRA MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA 

FORMA DA LEI: Faz-se saber aos interessados que virem o presente 

EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, por meio do requerimento 

protocolado através do processo Nº 3250/2016 na Secretaria Municipal de 

Habitação nesta cidade, que a requerente FRANCINETE XAVIER 

COQUE, brasileira, solteira, portadora do RG de nº 6549975  PC/PA e 

CPF de nº 376.931.152-34, solicita a emissão do TÍTULO DEFINITIVO 

do terreno localizado à RUA ANTONIO BEZERRIL, Nº 667, BAIRRO: 

SAUDADE, medindo uma área regular de 04 (quatro) lados: 1° lado 

frente 08,00m; 2° lado esquerdo 30,00m; 3º lado fundo 08,00m; 4º e 

último lado direito 30,00m; trecho compreendido entre a RUA DOUTOR 

RUI LUIZ DE ALMEIDA e RUA JOÃO COELHO DA MOTA, 

confinando ao lado direito com o imóvel de nº 645, ao lado esquerdo com 

o imóvel de nº 699 e fundo com imóvel sem denominação, perfazendo 

uma área de 240,00m².  Os confinantes, as partes interessadas e todos 

demais que se acharem prejudicados com o reconhecimento ora requerido 

devem se manifestar junto à Secretaria Municipal de Habitação com a 

fundamentação legal dentro de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de 

publicação deste. Após o prazo regulamentar, o processo continuará a 

correr conforme os trâmites legais até sua fase final, à revelia dos 

prejudicados. E para que não se alegue ignorância, este EDITAL será 

publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no 

QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL. Castanhal, 18 de dezembro de 2017. Edir de Oliveira 

Marques, Secretário Municipal de Habitação, Prefeitura Municipal de 

Castanhal. 

EDITAL DE N° 0016/2017  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE 

OLIVEIRA MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA 

FORMA DA LEI: Faz-se saber aos interessados que virem o presente 

EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, por meio do requerimento 

protocolado através do processo Nº 2346/2015 na Secretaria Municipal de 

Habitação nesta cidade, que a requerente MARIA ERIVAN SILVA 

NASCIMENTO, brasileira, casada, portadora do RG de nº 4329048  

PC/PA e CPF de nº 171. 197.072-72, solicita a emissão do TÍTULO 

DEFINITIVO do terreno localizado à ALAMEDA RIACHUELO, Nº 

920, BAIRRO: SANTA LIDIA, medindo uma área regular de 04 (quatro) 

lados: 1° lado frente 10,00m; 2° lado esquerdo 30,00m; 3º lado fundo 

10,00m; 4º e último lado direito 30,00m; trecho compreendido entre a 

RUA HONORIO BANDEIRA e ALAMEDA CASTRO ALVES, 

confinando ao lado direito com o Imóvel sem denominação, ao lado 

esquerdo com o imóvel de nº 924 e fundo com imóvel sem denominação, 

perfazendo uma área de 300,00m².  Os confinantes, as partes interessadas 

e todos demais que se acharem prejudicados com o reconhecimento ora 

requerido devem se manifestar junto à Secretaria Municipal de Habitação 

com a fundamentação legal dentro de 15 (quinze) dias úteis a contar da 

data de publicação deste. Após o prazo regulamentar, o processo 

continuará a correr conforme os trâmites legais até sua fase final, à revelia 

dos prejudicados. E para que não se alegue ignorância, este EDITAL será 

publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no 

QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL. Castanhal, 18 de dezembro de 2017. Edir de Oliveira 

Marques, Secretário Municipal de Habitação, Prefeitura Municipal de 

Castanhal 

EDITAL DE N° 0017/2017  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE 

OLIVEIRA MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA 

FORMA DA LEI: 

Faz-se saber aos interessados que virem o presente EDITAL, ou dele 

tiverem conhecimento, por meio do requerimento protocolado através do 

processo Nº 0627/2017 na Secretaria Municipal de Habitação nesta 

cidade, que a requerente MARIA DAS GRAÇAS MORAES 

BOTELHO, brasileira, viúva, portadora do RG de nº 2654316  PC/PA e 

CPF de nº 733.034.882-15, solicita a emissão do TÍTULO DEFINITIVO 

do terreno localizado à RUA HERNANE LAMEIRA, Nº 1070, BAIRRO: 

SANTA LIDIA, medindo uma área irregular de 04 (quatro) lados: 1° lado 

frente 09,20m; 2° lado esquerdo 30,00m; 3º lado fundo 09,50m; 4º e 

último lado direito 30,00m; trecho compreendido entre a ALAMEDA 

CARLOS GOMES e ALAMEDA ANITA GARIBALDI, confinando ao 

lado direito com a Alameda Carlos Gomes, ao lado esquerdo com o 

imóvel de nº 1080 e fundo com imóvel sem denominação, perfazendo 

uma área de 280,50m².  Os confinantes, as partes interessadas e todos 

demais que se acharem prejudicados com o reconhecimento ora requerido 

devem se manifestar junto à Secretaria Municipal de Habitação com a 

fundamentação legal dentro de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de 

publicação deste. Após o prazo regulamentar, o processo continuará a 

correr conforme os trâmites legais até sua fase final, à revelia dos 

prejudicados. E para que não se alegue ignorância, este EDITAL será 

publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no 

QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL. Castanhal, 18 de dezembro de 2017. Edir de Oliveira 

Marques, Secretário Municipal de Habitação, Prefeitura Municipal de 

Castanhal 

EDITAL DE N° 0018/2017  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE 

OLIVEIRA MARQUES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA 

FORMA DA LEI: Faz-se saber aos interessados que virem o presente 

EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, por meio do requerimento 

protocolado através do processo Nº 0529/2017 na Secretaria Municipal de 

Habitação nesta cidade, que a requerente HORIVALDO HENRIQUE 

MIRANDA PULQUEIRA, brasileiro, viúvo, portador do RG de nº 

3695803  PC/PA e CPF de nº 520.412.392-04, solicita a emissão do 

TÍTULO DEFINITIVO do terreno localizado à ALAMEDA 

PROJETADA H  S/Nº, BAIRRO: SAUDADE II, medindo uma área 

regular de 04 (quatro) lados: 1° lado frente 05,00m; 2° lado direito 

13,50m; 3º lado fundo 05,00m; 4º e último lado esquerdo 13,50m; trecho 

compreendido entre a RUA JOÃO SALUSTIANO DE SOUZA e 

FAZENDA FLAMBOYANT, confinando ao lado direito com o imóvel 

sem denominação, ao lado esquerdo com o imóvel de nº 110 e fundo com 

o imóvel sem denominação, perfazendo uma área de 67,50m².  Os 

confinantes, as partes interessadas e todos demais que se acharem 

prejudicados com o reconhecimento ora requerido devem se manifestar 

junto à Secretaria Municipal de Habitação com a fundamentação legal 

dentro de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de publicação deste. 

Após o prazo regulamentar, o processo continuará a correr conforme os 

trâmites legais até sua fase final, à revelia dos prejudicados. E para que 

não se alegue ignorância, este EDITAL será publicado no DIÁRIO 

OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no QUADRO DE AVISOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. Castanhal, 18 de 

dezembro de 2017. Edir de Oliveira Marques, Secretário Municipal de 

Habitação, Prefeitura Municipal de Castanhal 

EDITAL DE N° 0019/2017  
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, EDIR DE OLIVEIRA MARQUES, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E NA FORMA DA LEI: Faz-se saber aos 
interessados que virem o presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, por 
meio do requerimento protocolado através do processo Nº 0530/2017 na 
Secretaria Municipal de Habitação nesta cidade, que o requerente HORIVALDO 
HENRIQUE MIRANDA PULQUEIRA, brasileiro, viúvo, portador do RG de nº 
3695803  PC/PA e CPF de nº 520.412.392-04, solicita a emissão do TÍTULO 
DEFINITIVO do terreno localizado à ALAMEDA PROJETADA G  S/Nº, BAIRRO: 
SAUDADE II, medindo uma área regular de 04 (quatro) lados: 1° lado frente 
05,00m; 2° lado direito 13,50m; 3º lado fundo 05,00m; 4º e último lado esquerdo 
13,50m; trecho compreendido entre a RUA JOÃO SALUSTIANO DE SOUZA e 
FAZENDA FLAMBOYANT, confinando ao lado direito com o imóvel sem 
denominação, ao lado esquerdo com o imóvel sem denominação e fundo com o 
imóvel sem  denominação, perfazendo uma área de 67,50m². Os confinantes, as 
partes interessadas e todos demais que se acharem prejudicados com o 
reconhecimento ora requerido devem se manifestar junto à Secretaria Municipal 
de Habitação com a fundamentação legal dentro de 15 (quinze) dias úteis a 
contar da data de publicação deste. Após o prazo regulamentar, o processo 
continuará a correr conforme os trâmites legais até sua fase final, à revelia dos 
prejudicados. E para que não se alegue ignorância, este EDITAL será publicado 
no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO e exposto no QUADRO DE AVISOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL. Castanhal, 18 de dezembro de 
2017. 

 


