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PORTARIA Nº162/18, DE 25 DE JANEIRO DE 2018. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 

Considerando, ofício n°060/RH/SEMED/PMC, de 25 de janeiro de 2018, constante do 

Processo n°2018/1/976; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Tornar sem efeito o contrato temporário, do senhor ISAQUE PAIVA DA SILVA, 
cargo Aux iliar de Administração, lotação Secretaria Municipal de Educação.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em v igor com efeito retroativ o a 02 de janeiro de 2018, 
rev ogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Max imino Porpino da Silv a, 25 de janeiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. 

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº163/18, DE 26 DE JANEIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 26 
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL N°003/99 
E ARTIGO 27 INCISO I DA PORTARIA N°1.166/10, 
DE 25 DE AGOSTO DE 2010; 

RESOLVE: 
Art. 1º - Tornar estável os serv idores de diversas secretarias, após estágio 
probatório, conforme processo de avaliação de desempenho. 

Nº SERVIDOR (A) CARGO LOTAÇÃO 
1 ADRIANA DA SILVA ALMEIDA SERVENTE SEMED 

2 ALAN DRELYS SILVA E SILVA BRAÇAL SEMOB 
3 ALDO RODRIGUES MOTORISTA SESMA 

4 CAMILA SARAIVA CARDOSO BRAÇAL SEMOB 

5 EDILÉIA LAMEIRA DE SOUSA BRAÇAL SEMOB 

6 ELIEL DA SILVA MATIAS BRAÇAL FUNCAST 
7 FÁBIO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS PSICÓLOGO SEMED 
8 GEONELI DE JESUS SARMENTO MELO BRAÇAL SINFRA 

9 GLEICE CONCEIÇÃO SANTA ROSA LAMEIRA BRAÇAL SEMOB 
10 LUCIVAL PEREIRA DA CUNHA BRAÇAL SEMOB 
11 LUZIA OLIVEIRA CHAGAS BRAÇAL SEMOB 

12 MARCILENE DA SILVA GUIMARÃES BRAÇAL SEMOB 
13 MARIA SINARA DA MOTA NATIVIDADE BRAÇAL SEMOB 

14 MOISÉS BARATA LOBO BRAÇAL SEMOB 
15 NELSON BARROS NUNES BRAÇAL SEMOB 

16 OLIVAR GOMES DOS SANTOS BRAÇAL SEMOB 
17 RAIMUNDA DO SOCORRO CORDEIRO LOBATO BRAÇAL SEMED 

18 THAYANNA SOUSA SOARES BRAÇAL SEMOB 
Art. 2º - Esta Portaria entra em v igor, com efeito retroativo a 25 de janeiro de 

2018, revogadas as disposições em contrário. 
Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 26 de janeiro de 2017. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

PORTARIA Nº165/18, DE 26 DE JANEIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS; 

Considerando, Ofício n°066/2018/RH/SEMED/PMC, datado de 25 de janeiro 
de 2018; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Revogar a Portaria nº2.493/14 de 10 de setembro de 2014, que 
colocou sob cessão da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o serv idor 
AUGUSTO CEZAR FREITAS DE HOLANDA, cargo Professor de Educação 
Básica III, matrícula n°56518-0, devendo retornar a Secretaria Municipal de 
Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em v igor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, aos 26 dias do mês de janeiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 

 
PORTARIA N°24/2018, DE 25 DE JANEIRO DE 2018 

A SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
DE CASTANHAL, MARIA ELANE GADELHA COSTA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: 
Art. 1º - DESIGNAR o serv idor ALLAN DE SOUSA SILVA, matrícula 

funcional nº 9989838, função Coordenador Administrativo, com lotação na 
Fundação Cultural de Castanhal, para fiscalizar e acompanhar a execução do 
contrato 14/2018 proveniente da inex igibilidade nº03/2018, o qual refere-se à 
Produção Musical para o Aniversário de 86 anos do Município de Castanhal.  

Art. 2°- Esta portaria entra em v igor, com efeito a partir de 25 de janeiro de 
2018, revogadas as disposições em contrário. 

GABINETE DA SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO 
MUNICÍPIO DE CASTANHAL, aos 25 dias do mês de janeiro de 2018. 

Maria Elane Gadelha Costa 

Superintendente da Fundação de Castanhal 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

CONTRATO Nº 282/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do C.P.F n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado à Rodovia BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa ARMANDO S DA SILVA 
FILHO – ME inscrita no CNPJ/MF nº 29.227.465/0001-61, com sede estabelecida 
na Avenida Barão do Rio Branco, n° 863, Bairro Nova Olinda, Município de 
Castanhal-Pará, representada pela Sr. Armando Santos da Silva Filho, brasileiro, 
empresário, casado, portador da RG. Nº 4429072 PC/PA e do CPF nº 
801.327.402-06, residente e domiciliada à Avenida Barão do Rio Branco, n° 863, 
Bairro Nova Olinda, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA 
TERCEIRA: O objeto do presente contrato v inculado ao Edital de 
Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serv iço de locação de veículo (s) 
com condutor para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
no período de 02/01/2018 à 31/12/2018, conforme planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 
Quant. meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

07 

VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 
portas laterais, motor à 

gasolina, ar condicionado, em 
perfeito estado de 

funcionamento. Modelo 
FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4, 
placa OSW 2959, 2012/2013 

01 12 
R$ 

3.000,00 
R$ 

36.000,00 

 

Total global R$ 36.000,00 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 3.000,00 (três mil reais) perfazendo um total de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo por conta da contratada toda e qualquer 
despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos veículos. As 
condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a execução 
dos serv iços. DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os 
recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta do 
elemento de despesa: 2101 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
18.122.0066.2.127 – Manutenção das Ativ idades da Sec. De Meio Ambiente; 
3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos 
Ordinários; Do orçamento v igente deste Município de Castanhal/Pará. DAS 
OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-se: 1.Os veículos 
a serem locados deverão ter os seus pneus verificados e em condições seguras 
e perfeitas de suportar rodagem contínua de, no mínimo, 5.000 km (cinco mil 
quilômetros), inclusive estepe. a)Disponibilizar quilometragem livre. b)Ter os 
veículos locados protegidos por seguro total sem franquia com cobertura total 
para roubo, furto, inclusive de aparelhos de som, pneus, rodas, calotas e antena 
externa para rádio, incêndio, colisão e avarias de qualquer espécie, inclusive 
v idros, pneus, rodas, calotas, farol e farol de neblina, sendo de inteira 
responsabilidade da contratada. c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva 
periodicamente dos veículos com pneus e troca de óleo. d)Responder, por danos 
materiais ou físicos, causados, diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo. e)Apresentar motoristas devidamente 
habilitados de acordo com as ex igências legais. f)Substituir o veículo que 
apresentar problemas mecânicos ou em caso de acidentes, em um prazo 
máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo “passeio ou utilitário” e em 08 
(oito) horas para veículos “de carga ou máquina pesada”. g)Obedecer ao horário 
de trabalho que será com disponibilização dos serv iços com plantão permanente 
de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana e 30 (trinta) dias por mês, 
bem como, eventuais mudanças a pedido da Administração Pública, justificadas 
pela melhor prestação do serv iço. h)Orientar os motoristas a tratarem os 
serv idores públicos com educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim 
ev itando atritos e discussões. i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, 
qualquer atitude inconveniente e ofensiva por parte dos serv idores. j)O 

Pagamento por infração de trânsito será de responsabilidade da contratada, 
salvo devida comprovação de que as infrações originaram-se pelos agentes 
públicos desta Prefeitura. l)Toda manutenção preventiva, corretiva, conserto de 
pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e lubrificação) dev erão correr por 
conta da contratada, inclusive com disponibilização de serv iço de guincho 24 
horas, na capital e no interior do Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A 
CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o pagamento atualizado em data regular; 
2.Efetuar o pagamento mensal, mediante apresentação pela CONTRATADA da 
Nota Fiscal dev idamente atestada pelo responsável, bem como, as Certidões 
Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e Fundo de 
Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro do prazo de validade. 3.Em caso 
de roubo ou extrav io do veículo, A Administração Pública não se responsabiliza 
pelo ressarcimento do bem móvel, sendo de total responsabilidade da 
Contratada o pagamento de seguros contra roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a 
contratante o abastecimento de combustível do veículo dentro das ativ idades 
desempenhadas da prestação dos serv iços. 5.Cabe a contratante a fiscalização 
da perfeita execução do objeto do presente instrumento pela contratada, 
podendo a primeira tomar todas as prov idências de rescisão e de penalidades 
prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no caso da contratada 
descumprir qualquer das cláusulas do contrato, inclusive inabilitando-a para as 
licitações públicas do Município de Castanhal e para tal determina como fiscal do 
contrato o serv idor FERNANDO VALÉRIO DE LIMA ALVES, matricula funcional 
nº 999583-8/1 conforme portaria 008/2017, publicada na edição 616.6 do Diário 
Oficial do Município. DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A 
CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação 
de Serv iço a qualquer tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA 
NONA: Fica estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do 
contrato, caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente 
contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento 
foi lavrado em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio 
do credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam 
produzir seus efeitos legais v isados. Castanhal (Pa), 29 de Dezembro de 2017. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, 
Contratante. ARMANDO S DA SILVA FILHO – ME, Armando Santos da Silva 
Filho, Contratado. TESTEMUNHAS: Nome: CPF:  Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 283/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do C.P.F n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado à Rodovia BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa LEONARDO PEREIRA 
DA SILVA TRANSPORTE – ME inscrita no CNPJ/MF nº 29.289.849/001-09, com 
sede estabelecida na Rua Raimundo Leite Pinto, n° 403, Bairro Caiçara, 
Município de Castanhal-Pará, representada pela Sr. Leonardo Pereira da Silva, 
brasileiro, empresário, solteiro, portador da RG. Nº 7177497 PC/PA e do CPF nº 
049.165.552-52, residente e domiciliada à Rua Raimundo Leite Pinto, n° 403, 
Bairro Caiçara, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA 
TERCEIRA: O objeto do presente contrato v inculado ao Edital de 
Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serv iço de locação de veículo (s) 
com condutor para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
no período de 02/01/2018 à 31/12/2018, conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 
Quant. meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

07 

VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 
portas laterais, motor à 

gasolina, ar condicionado, em 
perfeito estado de 

funcionamento. Modelo 
CHEVROLET/ONIX 1.4 MT 

01 12 
R$ 

3.000,00 
R$ 

36.000,00 
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LTZ, placa OTX 4094, 
2014/2014. 

 

Total global R$ 36.000,00 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 3.000,00 (três mil reais) perfazendo um total de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo por conta da contratada toda e qualquer 
despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos veículos. As 
condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a execução 
dos serv iços. DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os 
recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta do 
elemento de despesa:  2101 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
18.122.0066.2.127 – Manutenção das Ativ idades da Sec. De Meio Ambiente; 
3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos 
Ordinários; Do orçamento v igente deste Município de Castanhal/Pará. DAS 
OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-se: 1.Os veículos 
a serem locados deverão ter os seus pneus verificados e em condições seguras 
e perfeitas de suportar rodagem contínua de, no mínimo, 5.000 km (cinco mil 
quilômetros), inclusive estepe. a)Disponibilizar quilometragem livre. b)Ter os 
veículos locados protegidos por seguro total sem franquia com cobertura total 
para roubo, furto, inclusive de aparelhos de som, pneus, rodas, calotas e antena 
externa para rádio, incêndio, colisão e avarias de qualquer espécie, inclusive 
v idros, pneus, rodas, calotas, farol e farol de neblina, sendo de inteira 
responsabilidade da contratada. c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva 
periodicamente dos veículos com pneus e troca de óleo. d)Responder, por danos 
materiais ou físicos, causados, diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo. e)Apresentar motoristas devidamente 
habilitados de acordo com as ex igências legais. f)Substituir o veículo que 
apresentar problemas mecânicos ou em caso de acidentes, em um prazo 
máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo “passeio ou utilitário” e em 08 
(oito) horas para veículos “de carga ou máquina pesada”. g)Obedecer ao horário 
de trabalho que será com disponibilização dos serv iços com plantão permanente 
de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana e 30 (trinta) dias por mês, 
bem como, eventuais mudanças a pedido da Administração Pública, justificadas 
pela melhor prestação do serv iço. h)Orientar os motoristas a tratarem os 
serv idores públicos com educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim 
ev itando atritos e discussões. i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, 
qualquer atitude inconveniente e ofensiva por parte dos serv idores. j)O 
Pagamento por infração de trânsito será de responsabilidade da contratada, 
salvo devida comprovação de que as infrações originaram-se pelos agentes 
públicos desta Prefeitura. l)Toda manutenção preventiva, corretiva, conserto de 
pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e lubrificação) deverão correr por 
conta da contratada, inclusive com disponibilização de serv iço de guincho 24 
horas, na capital e no interior do Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A 
CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o pagamento atualizado em data regular; 
2.Efetuar o pagamento mensal, mediante apresentação pela CONTRATADA da 
Nota Fiscal dev idamente atestada pelo responsável, bem como, as Certidões 
Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e Fundo de 
Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro do prazo de validade. 3.Em caso 
de roubo ou extrav io do veículo, A Administração Pública não se responsabiliza 
pelo ressarcimento do bem móvel, sendo de total responsabilidade da 
Contratada o pagamento de seguros contra roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a 
contratante o abastecimento de combustível do veículo dentro das ativ idades 
desempenhadas da prestação dos serv iços. 5.Cabe a contratante a fiscalização 
da perfeita execução do objeto do presente instrumento pela contratada, 
podendo a primeira tomar todas as prov idências de rescisão e de penalidades 
prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no caso da contratada 
descumprir qualquer das cláusulas do contrato, inclusive inabilitando-a para as 
licitações públicas do Município de Castanhal e para tal determina como fiscal do 
contrato o serv idor FERNANDO VALÉRIO DE LIMA ALVES, matricula funcional 
nº 999583-8/1 conforme portaria 008/2017, publicada na edição 616.6 do Diário 
Oficial do Município. DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A 
CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação 
de Serv iço a qualquer tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA 
NONA: Fica estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do 
contrato, caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente 
contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento 
foi lavrado em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio 
do credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, 

na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam 
produzir seus efeitos legais v isados. Castanhal (Pa), 29 de Dezembro de 2017. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, 
Contratante. LEONARDO PEREIRA DA SILVA TRANSPORTE – ME, Leonardo 
Pereira da Silva, Contratado. TESTEMUNHAS: Nome: CPF:    Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 002/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do C.P.F n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado à Rd. BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa A. DE F. DA ROCHA 
MOREIRA-ME inscrita no CNPJ/MF nº 26.796.955/0001-90, com sede 
estabelecida na Alameda Capanema, n° 50, Bairro Estrela, Município de 
Castanhal-Pará, representada pela Sr.ª Adair de Fátima da Rocha Moreira, 
brasileira, empresária, v iúva, portador da RG. Nº 5105548 PC/PA e do CPF nº 
151.954.492-87, residente e domiciliada à Alameda Capanema, n° 50, Bairro 
Estrela, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O 
objeto do presente contrato v inculado ao Edital de Credenciamento nº 002/2017 
é a prestação do serv iço de locação de veículo (s) com condutor para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Castanhal, pelo período de 11 meses e 
21 dias a contar da data de sua assinatura, no período de 11/01/2018 à 
31/12/2018, conforme planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 

Quant. 
meses 

trabalhados 

Valor da 
hora 

trabalhada 
P. Unit. P. Total 

19 

PÁ CARREGADEIRA DE 
RODAS, à diesel, volume 
de caçamba 1,8 m³, com 

dentes, em perfeito 
estado de funcionamento, 

para no máximo 200 
horas de serv iços 
mensais. Modelo 

KOMATSU 180 (Serial 
KW03 6D / 02595) Ano 

2006. 

01 
11 meses e 

21 dias 
R$ 50,00 

R$ 
10.000,00 

R$ 
120.000,

00 

 

Total global R$ 117.003,50 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço com 200 horas é de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) perfazendo 
um total de R$ 117.003,50 (Cento e dezessete mil e três reais e cinquenta 
centavos), sendo por conta da contratada toda e qualquer despesa com 
impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos veículos. As condições de 
pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a execução dos serv iços. 
DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos 
necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta do elemento 
de despesa: 1111 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 
15.452.1056.2.100 – Manutenção da Limpeza Pública; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 
15.452.1056.2.101 – Manutenção das Ativ idades da Secretária de Obras; 
3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso 
Ordinário; Do orçamento v igente deste Município de Castanhal/Pará. DAS 
OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-se: 1.Os veículos 
a serem locados deverão ter os seus pneus verificados e em condições seguras 
e perfeitas de suportar rodagem contínua de, no mínimo, 5.000 km (cinco mil 
quilômetros), inclusive estepe. a)Disponibilizar quilometragem livre. b)Ter os 
veículos locados protegidos por seguro total sem franquia com cobertura total 
para roubo, furto, inclusive de aparelhos de som, pneus, rodas, calotas e antena 
externa para rádio, incêndio, colisão e avarias de qualquer espécie, inclusiv e 
v idros, pneus, rodas, calotas, farol e farol de neblina, sendo de inteira 
responsabilidade da contratada. c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva 
periodicamente dos veículos com pneus e troca de óleo. d)Responder, por danos 
materiais ou físicos, causados, diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo. e)Apresentar motoristas devidamente 
habilitados de acordo com as ex igências legais. f)Substituir o veículo que 
apresentar problemas mecânicos ou em caso de acidentes, em um prazo 
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máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo “passeio ou utilitário” e em 08 
(oito) horas para veículos “de carga ou máquina pesada”. g)Obedecer ao horário 
de trabalho que será com disponibilização dos serv iços com plantão permanente 
de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana e 30 (trinta) dias por mês, 
bem como, eventuais mudanças a pedido da Administração Pública, justificadas 
pela melhor prestação do serv iço. h)Orientar os motoristas a tratarem os 
serv idores públicos com educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim 
ev itando atritos e discussões. i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, 
qualquer atitude inconveniente e ofensiva por parte dos serv idores. j)O 
Pagamento por infração de trânsito será de responsabilidade da contratada, 
salvo devida comprovação de que as infrações originaram-se pelos agentes 
públicos desta Prefeitura. l)Toda manutenção preventiva, corretiva, conserto de 
pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e lubrificação) deverão correr por 
conta da contratada, inclusive com disponibilização de serv iço de guincho 24 
horas, na capital e no interior do Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A 
CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o pagamento atualizado em data regular; 
2.Efetuar o pagamento mensal, mediante apresentação pela CONTRATADA da 
Nota Fiscal dev idamente atestada pelo responsável, bem como, as Certidões 
Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e Fundo de 
Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro do prazo de validade. 3.Em caso 
de roubo ou extrav io do veículo, A Administração Pública não se responsabiliza 
pelo ressarcimento do bem móvel, sendo de total responsabilidade da 
Contratada o pagamento de seguros contra roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a 
contratante o abastecimento de combustível do veículo dentro das ativ idades 
desempenhadas da prestação dos serv iços. 5.Cabe a contratante a fiscalização 
da perfeita execução do objeto do presente instrumento pela contratada, 
podendo a primeira tomar todas as prov idências de rescisão e de penalidades 
prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no caso da contratada 
descumprir qualquer das cláusulas do contrato, inclusive inabilitando-a para as 
licitações públicas do Município de Castanhal e para tal determina como fiscal do 
contrato o serv idor GLEISON FERNANDES DE SOUZA, matricula funcional nº 
9992650, conforme portaria 024/2017, publicada na edição 614 do Diário Oficial 
do Município. DISPOSIÇÕES GERAIS:  CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE 
tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a 
qualquer tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA 
NONA: Fica estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do 
contrato, caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente 
contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento 
foi lavrado em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio 
do credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam 
produzir seus efeitos legais v isados. Castanhal (Pa), 11 de Janeiro de 2018. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, 
Contratante. A. DE F. DA ROCHA MOREIRA-ME, Adair de Fátima da Rocha 
Moreira, Contratado. Testemunhas: Nome: CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 005/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do C.P.F n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado à Rd. BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa ARRIGONI 
TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA – ME inscrita no CNPJ/MF nº 
09.575.781/0001-17, com sede estabelecida na Rua Padre Batista Campos, n° 
11, QD O LOTE 11, Bairro Jardim Imperador, Município de Castanhal-Pará, 
representada pela Sr. Huelderson Arrigoni, brasileiro, empresário, divorciado, 
portador da RG. Nº 1334104 SPTC/ES e do CPF nº 042.144.847-46, residente e 
domiciliada à Travessa Grão Pará, n° 50, QD 2, Bairro Imperador, Município de 
Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente 
contrato v inculado ao Edital de Credenciamento nº 036/2017 é a prestação do 
serv iço de locação de veículo (s) com condutor para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da 

data de sua assinatura, no período de 02/01/2018 à 31/12/2018, conforme 
planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 

Quant. 
meses 

trabalhados 

Valor da 
hora 

trabalhada 
P. Unit. P. Total 

18 

RETROESCAVADEIRA, 
tração 4X2, à diesel em 

perfeito estado de 
funcionamento para no 
máximo 200 horas de 

serv iços mensais. Modelo 
NEW HOLLAND / B95B, 

2014, cor: amarela, 
motor: 001123252, 

chassis: 
HBZNB95BHDAH1311 

01 12 R$ 50,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 
120.000,

00 

18 

RETROESCAVADEIRA, 
tração 4X2, à diesel em 

perfeito estado de 
funcionamento para no 
máximo 200 horas de 

serv iços mensais. Modelo 
NEW HOLLAND / B95B 
4x4 CF+AR, 2014, cor: 

amarela, motor: 6128596, 
chassis: 

HBZNB95BVEAH13113 

01 12 R$ 50,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 
120.000,

00 

 

Total global R$ 240.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 20.000,00 (v inte mil reais) perfazendo um total de R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sendo por conta da contratada toda e 
qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos 
veículos. As condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a 
execução dos serv iços. DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: 
Os recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta 
do elemento de despesa: 1111 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 
15.452.1056.2.100 – Manutenção da Limpeza Pública; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 
15.452.1056.2.101 – Manutenção das Ativ idades da Secretária de Obras; 
3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso 
Ordinário; Do orçamento v igente deste Município de Castanhal/Pará. DAS 
OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-se: 1.Os veículos 
a serem locados deverão ter os seus pneus verificados e em condições seguras 
e perfeitas de suportar rodagem contínua de, no mínimo, 5.000 km (cinco mil 
quilômetros), inclusive estepe. a)Disponibilizar quilometragem livre. b)Ter os 
veículos locados protegidos por seguro total sem franquia com cobertura total 
para roubo, furto, inclusive de aparelhos de som, pneus, rodas, calotas e antena 
externa para rádio, incêndio, colisão e avarias de qualquer espécie, inclusive 
v idros, pneus, rodas, calotas, farol e farol de neblina, sendo de inteira 
responsabilidade da contratada. c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva 
periodicamente dos veículos com pneus e troca de óleo. d)Responder, por danos 
materiais ou físicos, causados, diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo. e)Apresentar motoristas devidamente 
habilitados de acordo com as ex igências legais. f)Substituir o veículo que 
apresentar problemas mecânicos ou em caso de acidentes, em um prazo 
máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo “passeio ou utilitário” e em 08 
(oito) horas para veículos “de carga ou máquina pesada”. g)Obedecer ao horário 
de trabalho que será com disponibilização dos serv iços com plantão permanente 
de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana e 30 (trinta) dias por mês, 
bem como, eventuais mudanças a pedido da Administração Pública, justificadas 
pela melhor prestação do serv iço. h)Orientar os motoristas a tratarem os 
serv idores públicos com educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim 
ev itando atritos e discussões. i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, 
qualquer atitude inconveniente e ofensiva por parte dos serv idores. j)O 
Pagamento por infração de trânsito será de responsabilidade da contratada, 
salvo devida comprovação de que as infrações originaram-se pelos agentes 
públicos desta Prefeitura. l)Toda manutenção preventiva, corretiva, conserto de 
pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e lubrificação) deverão correr por 
conta da contratada, inclusive com disponibilização de serv iço de guincho 24 
horas, na capital e no interior do Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A 
CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o pagamento atualizado em data regular; 
2.Efetuar o pagamento mensal, mediante apresentação pela CONTRATADA da 
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Nota Fiscal dev idamente atestada pelo responsável, bem como, as Certidões 
Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e Fundo de 
Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro do prazo de validade. 3.Em caso 
de roubo ou extrav io do veículo, A Administração Pública não se responsabiliza 
pelo ressarcimento do bem móvel, sendo de total responsabilidade da 
Contratada o pagamento de seguros contra roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a 
contratante o abastecimento de combustível do veículo dentro das ativ idades 
desempenhadas da prestação dos serv iços. 5.Cabe a contratante a fiscalização 
da perfeita execução do objeto do presente instrumento pela contratada, 
podendo a primeira tomar todas as prov idências de rescisão e de penalidades 
prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no caso da contratada 
descumprir qualquer das cláusulas do contrato, inclusive inabilitando-a para as 
licitações públicas do Município de Castanhal e para tal determina como fiscal do 
contrato o serv idor GLEISON FERNANDES DE SOUZA, matricula funcional nº 
9992650, conforme portaria 024/2017, publicada na edição 614 do Diário Oficial 
do Município. DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE 
tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a 
qualquer tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA 
NONA: Fica estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do 
contrato, caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente 
contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento 
foi lavrado em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio 
do credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam 
produzir seus efeitos legais v isados. Castanhal (Pa), 02 de Janeiro de 2018. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, 
Contratante. ARRIGONI TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA – ME, Huelderson 
Arrigoni, Contratado. TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 010/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do C.P.F n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado à Rd. BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa PRECAL 
CONSTRUTORA EIRELI – EPP inscrita no CNPJ/MF nº 04.717.641/001-12, com 
sede estabelecida na Travessa Floriano Peixoto, n° 1719/C, Sala C, Bairro 
Centro, Município de Castanhal-Pará, representada pelo Sr. Carlos João Gripp, 
brasileiro, empresário, casado, portador do RG. Nº 2563895 PC/PA e do CPF nº 
067.774.492-72, residente e domiciliado à Rua Hortência, n° 39, Condomínio 
Campo Belo, Bairro Jaderlândia, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato v inculado ao Edital de 
Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serv iço de locação de veículo (s) 
com condutor para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
conforme planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 

Quant. 
meses 

trabalhados 

Valor da 
hora 

trabalhada 
P. Unit. P. Total 

23 

ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, à diesel, 
em perfeito estado de 

funcionamento, para no 
máximo 200 horas de 

serv iços mensais. Modelo 
VOLVO/EC210BLC, Nº 

de serie 
EC2010BLC16180 

01 12 R$ 115,00 
R$ 

23.000,00 

R$ 
276.000,

00 

23 

ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, à diesel, 
em perfeito estado de 

funcionamento, para no 

01 12 R$ 115,00 
R$ 

23.000,00 

R$ 
276.000,

00 

máximo 200 horas de 
serv iços mensais. Modelo 
KOMATSU / PC 200-6B, 

série B10887. 

20 

MOTONIVELADORA, à 
diesel, em perfeito estado 
de funcionamento, para 
no máximo 200 horas de 

serv iços mensais. Modelo 
KOMATSU/GD555-3 

SERIE B15068 

01 12 R$ 100,00 
R$ 

20.000,00 

R$ 
240.000,

00 

19 

PÁ CARREGADEIRA DE 
RODAS, à diesel, volume 
de caçamba 1,8m³ com 

dentes, em perfeito 
estado de funcionamento, 

para no máximo 200 
horas de serv iços 
mensais. Modelo 

KOMATSU/WA181-1B, 
SERIE B2506 

01 12 R$ 50,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 
120.000,

00 

18 

RETROESCAVADEIRA, 
tração 4X2, à diesel em 

perfeito estado de 
funcionamento para no 
máximo 200 horas de 

serv iços mensais. Modelo 
CASE/580L, CHASSIS 

N7AH00994 

01 12 R$ 50,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 
120.000,

00 

25 

ROLO COMPACTADOR 
VIBRATÓRIO TIPO 

TANDEM (tipo CC-34B 
Caterpilar-chapa e pneu 
liso), à diesel, em perfeito 
estado de funcionamento, 

para no máximo 200 
horas de serv iços 
mensais. Modelo 

MULLER/VAP-70, ANO 
2011. 

01 12 R$ 25,00 
R$ 

5.000,00 

R$ 
60.000,0

0 

 

Total global R$ 1.092.000,00 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais) perfazendo um total 
de R$ 1.092.000,00 (Um milhão e noventa e dois mil reais), sendo por conta da 
contratada toda e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e 
manutenção dos veículos. As condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente, conforme a execução dos serv iços. DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos necessários e suficientes à 
garantia do pagamento correrão à conta do elemento de despesa: 1111 – 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 15.452.1056.2.100 – Manutenção 
da Limpeza Pública; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 15.452.1056.2.101 – Manutenção das 
Ativ idades da Secretária de Obras; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; Do orçamento v igente deste 
Município de Castanhal/Pará. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A 
CONTRATADA obriga-se: 1.Os veículos a serem locados deverão ter os seus 
pneus verificados e em condições seguras e perfeitas de suportar rodagem 
contínua de, no mínimo, 5.000 km (cinco mil quilômetros), inclusive estepe. 
a.Disponibilizar quilometragem livre. b.Ter os veículos locados protegidos por 
seguro total sem franquia com cobertura total para roubo, furto, inclusive de 
aparelhos de som, pneus, rodas, calotas e antena externa para rádio, incêndio, 
colisão e avarias de qualquer espécie, inclusive v idros, pneus, rodas, calotas, 
farol e farol de neblina, sendo de inteira responsabilidade da contratada. 
c.Realizar a manutenção preventiva e corretiva periodicamente dos veículos com 
pneus e troca de óleo. d.Responder, por danos materiais ou físicos, causados, 
diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 
e.Apresentar motoristas devidamente habilitados de acordo com as ex igências 
legais. f.Substituir o veículo que apresentar problemas mecânicos ou em caso de 
acidentes, em um prazo máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo 
“passeio ou utilitário” e em 08 (oito) horas para veículos “de carga ou máquina 
pesada”. g.Obedecer ao horário de trabalho que será com disponibilização dos 
serv iços com plantão permanente de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por 
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semana e 30 (trinta) dias por mês, bem como, eventuais mudanças a pedido da 
Administração Pública, justificadas pela melhor prestação do serv iço. h.Orientar 
os motoristas a tratarem os serv idores públicos com educação, respeito, 
urbanidade e dignidade, assim ev itando atritos e discussões. i.Comunicar a 
Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por 
parte dos serv idores. j.O Pagamento por infração de trânsito será de 
responsabilidade da contratada, salvo devida comprovação de que as infrações 
originaram-se pelos agentes públicos desta Prefeitura. l.Toda manutenção 
preventiva, corretiva, conserto de pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e 
lubrificação) deverão correr por conta da contratada, inclusive com 
disponibilização de serv iço de guincho 24 horas, na capital e no interior do 
Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o 
pagamento atualizado em data regular; 2.Efetuar o pagamento mensal, mediante 
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal dev idamente atestada pelo 
responsável, bem como, as Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais, 
Municipais, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro 
do prazo de validade. 3.Em caso de roubo ou extrav io do veículo, A 
Administração Pública não se responsabiliza pelo ressarcimento do bem móvel, 
sendo de total responsabilidade da Contratada o pagamento de seguros contra 
roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a contratante o abastecimento de combustível 
do veículo dentro das ativ idades desempenhadas da prestação dos serv iços. 
5.Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as prov idências de 
rescisão e de penalidades prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o serv idor GLEISON 
FERNANDES DE SOUZA, matricula funcional nº 9992650, conforme portaria 
024/2017, publicada na edição 614 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a qualquer 
tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica 
estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do contrato, caso a 
CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente contrato. 
DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento foi lavrado 
em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio do 
credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o presente Contrato 
de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 
legais v isados. Castanhal (Pa), 05 de Janeiro de 2018. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. 
PRECAL CONSTRUTORA EIRELI – EPP, Carlos João Gripp, Contratado. 
TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 011/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE:  DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do C.P.F n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado à Rd. BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa PRECAL 
CONSTRUTORA EIRELI – EPP inscrita no CNPJ/MF nº 04.717.641/001-12, com 
sede estabelecida na Travessa Floriano Peixoto, n° 1719/C, Sala C, Bairro 
Centro, Município de Castanhal-Pará, representada pelo Sr. Carlos João Gripp, 
brasileiro, empresário, casado, portador do RG. Nº 2563895 PC/PA e do CPF nº 
067.774.492-72, residente e domiciliado à Rua Hortência, n° 39, Condomínio 
Campo Belo, Bairro Jaderlândia, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato v inculado ao Edital de 
Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serv iço de locação de veículo (s) 
com condutor para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
conforme planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 
Quant. 
meses 

Valor da 
hora 

P. Unit. P. Total 

trabalhados trabalhada 

12 

CAÇAMBA 
BASCULANTE TRUCK 
6X2, à diesel, em perfeito 
estado de funcionamento. 
Modelo VW/24.250 CNC 

6X2, placa DJF 6224, 
ano 2006/2007. 

01 12 
R$ 

5.800,00 
R$ 

69.600,00 
12 

14 

CAMINHÃO MUNCK 
TRUCADO, capacidade 
de até 15t, com cesta 

aérea de fibra de v idro 
isolada para manutenção 

de iluminação pública, 
em perfeito estado de 

funcionamento. Modelo 
FORD / CARGO 1317 E, 

placa JWD 2767, ano 
2008/2009. 

01 12 
R$ 

7.500,00 
R$ 

90.000,00 
14 

 

Total global R$ 159.600,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 13.300,00 (treze mil e trezentos reais) perfazendo um 
total de R$ 159.600,00 (cento e cinquenta e nove mil e seiscentos), sendo por 
conta da contratada toda e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações 
sociais e manutenção dos veículos. As condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente, conforme a execução dos serv iços. DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos necessários e suficientes à 
garantia do pagamento correrão à conta do elemento de despesa: 1111 – 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 15.452.1056.2.100 – Manutenção 
da Limpeza Pública; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 15.452.1056.2.101 – Manutenção das 
Ativ idades da Secretária de Obras; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; Do orçamento v igente deste 
Município de Castanhal/Pará. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A 
CONTRATADA obriga-se: 1.Os veículos a serem locados deverão ter os seus 
pneus verificados e em condições seguras e perfeitas de suportar rodagem 
contínua de, no mínimo, 5.000 km (cinco mil quilômetros), inclusive estepe. 
a)Disponibilizar quilometragem livre. b)Ter os veículos locados protegidos por 
seguro total sem franquia com cobertura total para roubo, furto, inclusive de 
aparelhos de som, pneus, rodas, calotas e antena externa para rádio, incêndio, 
colisão e avarias de qualquer espécie, inclusive v idros, pneus, rodas, calotas, 
farol e farol de neblina, sendo de inteira responsabilidade da contratada. 
c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva periodicamente dos veículos com 
pneus e troca de óleo. d)Responder, por danos materiais ou físicos, causados, 
diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 
e)Apresentar motoristas devidamente habilitados de acordo com as ex igências 
legais. f)Substituir o veículo que apresentar problemas mecânicos ou em caso de 
acidentes, em um prazo máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo 
“passeio ou utilitário” e em 08 (oito) horas para veículos “de carga ou máquina 
pesada”. g)Obedecer ao horário de trabalho que será com disponibilização dos 
serv iços com plantão permanente de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por 
semana e 30 (trinta) dias por mês, bem como, eventuais mudanças a pedido da 
Administração Pública, justificadas pela melhor prestação do serv iço. h)Orientar 
os motoristas a tratarem os serv idores públicos com educação, respeito, 
urbanidade e dignidade, assim ev itando atritos e discussões. i)Comunicar a 
Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por 
parte dos serv idores. j)O Pagamento por infração de trânsito será de 
responsabilidade da contratada, salvo devida comprovação de que as infrações 
originaram-se pelos agentes públicos desta Prefeitura. l)Toda manutenção 
preventiva, corretiva, conserto de pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e 
lubrificação) deverão correr por conta da contratada, inclusive com 
disponibilização de serv iço de guincho 24 horas, na capital e no interior do 
Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o 
pagamento atualizado em data regular; 2.Efetuar o pagamento mensal, mediante 
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal dev idamente atestada pelo 
responsável, bem como, as Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais, 
Municipais, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro 
do prazo de validade. 3.Em caso de roubo ou extrav io do veículo, A 
Administração Pública não se responsabiliza pelo ressarcimento do bem móvel, 
sendo de total responsabilidade da Contratada o pagamento de seguros contra 
roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a contratante o abastecimento de combustível 
do veículo dentro das ativ idades desempenhadas da prestação dos serv iços. 
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5.Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as prov idências de 
rescisão e de penalidades prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o serv idor GLEISON 
FERNANDES DE SOUZA, matricula funcional nº 9992650, conforme portaria 
024/2017, publicada na edição 614 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS:  CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a qualquer 
tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica 
estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do contrato, caso a 
CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente contrato. 
DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento foi lavrado 
em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio do 
credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o presente Contrato 
de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 
legais v isados. Castanhal (Pa), 05 de Janeiro de 2018. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. 
PRECAL CONSTRUTORA EIRELI – EPP, Carlos João Gripp, Contratado. 
TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 017/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av . Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do C.P.F n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado à Rodovia BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa F. M. GALVÃO 
TRANSPORTES – ME inscrita no CNPJ/MF nº 27.272.929/0001-26, com sede 
estabelecida na Rua Comandante Francisco de Assis, nº 1847, sala A,  Bairro 
Nova Olinda, Município de Castanhal-Pará, representada pela Sr. Fernando 
Monteiro Galvão, brasileiro, empresário, casado, portador da RG. Nº 4928833 
SSP/PA e do CPF nº 819.573.192-91, residente e domiciliada à Rua 
Comandante Francisco de Assis, nº 1847, sala A,  Bairro Nova Olinda, Município 
de Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente 
contrato v inculado ao Edital de Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do 
serv iço de locação de veículo (s) com condutor para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da 
data de sua assinatura, no período de 03/01/2018 à 31/12/2018, conforme 
planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 
Quant. meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

12 

CAÇAMBA 
BASCULANTE TRUCK 
6X2, à diesel, em perfeito 
estado de funcionamento. 

Modelo M. BENZ / L 
1620, placa CXA 9448, 

ano 2000/2000. 

01 12 
R$ 

5.800,00 
R$ 

69.600,00 

 

Total global R$ 240.000,00 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) perfazendo um 
total de R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais), sendo por conta 
da contratada toda e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais 
e manutenção dos veículos. As condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente, conforme a execução dos serv iços. DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos necessários e suficientes à 
garantia do pagamento correrão à conta do elemento de despesa: 1111 – 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 15.452.1056.2.100 – Manutenção 
da Limpeza Pública; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 15.452.1056.2.101 – Manutenção das 
Ativ idades da Secretária de Obras 

3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso 
Ordinário; Do orçamento v igente deste município de Castanhal/Pará. DAS 
OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-se: 1.Os veículos 
a serem locados deverão ter os seus pneus verificados e em condições seguras 
e perfeitas de suportar rodagem contínua de, no mínimo, 5.000 km (cinco mil 
quilômetros), inclusive estepe. a)Disponibilizar quilometragem livre. b)Ter os 
veículos locados protegidos por seguro total sem franquia com cobertura total 
para roubo, furto, inclusive de aparelhos de som, pneus, rodas, calotas e antena 
externa para rádio, incêndio, colisão e avarias de qualquer espécie, inclusive 
v idros, pneus, rodas, calotas, farol e farol de neblina, sendo de inteira 
responsabilidade da contratada. c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva 
periodicamente dos veículos com pneus e troca de óleo. d)Responder, por danos 
materiais ou físicos, causados, diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo. e)Apresentar motoristas devidamente 
habilitados de acordo com as ex igências legais. f)Substituir o veículo que 
apresentar problemas mecânicos ou em caso de acidentes, em um prazo 
máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo “passeio ou utilitário” e em 08 
(oito) horas para veículos “de carga ou máquina pesada”. g)Obedecer ao horário 
de trabalho que será com disponibilização dos serv iços com plantão permanente 
de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana e 30 (trinta) dias por mês, 
bem como, eventuais mudanças a pedido da Administração Pública, justificadas 
pela melhor prestação do serv iço. h)Orientar os motoristas a tratarem os 
serv idores públicos com educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim 
ev itando atritos e discussões. i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, 
qualquer atitude inconveniente e ofensiva por parte dos serv idores. j)O 
Pagamento por infração de trânsito será de responsabilidade da contratada, 
salvo devida comprovação de que as infrações originaram-se pelos agentes 
públicos desta Prefeitura. l)Toda manutenção preventiva, corretiva, conserto de 
pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e lubrificação) deverão correr por 
conta da contratada, inclusive com disponibilização de serv iço de guincho 24 
horas, na capital e no interior do Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A 
CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o pagamento atualizado em data regular; 
2.Efetuar o pagamento mensal, mediante apresentação pela CONTRATADA da 
Nota Fiscal dev idamente atestada pelo responsável, bem como, as Certidões 
Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e Fundo de 
Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro do prazo de validade. 3.Em caso 
de roubo ou extrav io do veículo, A Administração Pública não se responsabiliza 
pelo ressarcimento do bem móvel, sendo de total responsabilidade da 
Contratada o pagamento de seguros contra roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a 
contratante o abastecimento de combustível do veículo dentro das ativ idades 
desempenhadas da prestação dos serv iços. 5.Cabe a contratante a fiscalização 
da perfeita execução do objeto do presente instrumento pela contratada, 
podendo a primeira tomar todas as prov idências de rescisão e de penalidades 
prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no caso da contratada 
descumprir qualquer das cláusulas do contrato, inclusive inabilitando-a para as 
licitações públicas do Município de Castanhal e para tal determina como fiscal do 
contrato o serv idor GLEISON FERNANDES DE SOUZA, matricula funcional nº 
9992650, conforme portaria 024/2017, publicada na edição 614 do Diário Oficial 
do Município. DISPOSIÇÕES GERAIS:  CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE 
tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a 
qualquer tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA 
NONA: Fica estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do 
contrato, caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente 
contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento 
foi lavrado em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio 
do credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam 
produzir seus efeitos legais v isados. Castanhal (Pa), 03 de Janeiro de 2018. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, 
Contratante. F. M. GALVÃO TRANSPORTES – ME, Fernando Monteiro Galvão, 
Contratado, TESTEMUNHAS: Nome:  CPF:  Nome:  CPF: 

CONTRATO Nº 018/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é o A CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CASTANHAL, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
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05.121.991/0001-84, com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 
2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhal – Pará, representada neste 
ato pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, 
casado, arquiteto, portador da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do 
C.P.F n.º 057.959.822-53, residente e domiciliado à Rodovia BR 316, s/n, nesta 
cidade de Castanhal-Pa.  CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a 
Empresa A. M. S. DA SILVA TRANSPORTES – ME inscrita no CNPJ/MF nº 
28.539.372/0001-00, com sede estabelecida na Avenida Presidente Vargas, nº 
3259, Bairro Ianetama, Município de Castanhal-Pará, representada pela Sr.ª 
Antonia Mineia Souza da Silva, brasileira, empresária, casada, portadora do RG. 
Nº 2612146 PC/PA e do CPF nº 578.349.892-00, residente e domiciliada à 
Avenida Presidente Vargas, nº 3259, Bairro Ianetama, Município de Castanhal-
Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato 
v inculado ao Edital de Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serv iço de 
locação de veículo (s) com condutor para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de 
sua assinatura, no período de 03/01/2018 à 31/12/2018, conforme planilha 
abaixo:  

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 
Quant. meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

06 

FURGÃO (VAN), com 
capacidade mínima para 

16 lugares, motor à 
diesel, ar condicionado, 
em perfeito estado de 

funcionamento. Modelo 
FIAT/DUCATO UM 

CIRILO A3, 16 lugares, 
placa NSZ 9315, ano 

2011/2011. 

01 12 
R$ 

8.300,00 
R$ 

99.600,00 

 

Total global R$ 99.600,00 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) perfazendo um total 
de R$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos reais), sendo por conta da 
contratada toda e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e 
manutenção dos veículos. As condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente, conforme a execução dos serv iços. DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos necessários e suficientes à 
garantia do pagamento correrão à conta do elemento de despesa: 1111 – 
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; 15.452.1056.2.101 – Manutenção 
das Ativ idades da Secretária de Obras; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de 
Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; Do orçamento v igente 
deste Município de Castanhal/Pará. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A 
CONTRATADA obriga-se: 1.Os veículos a serem locados deverão ter os seus 
pneus verificados e em condições seguras e perfeitas de suportar rodagem 
contínua de, no mínimo, 5.000 km (cinco mil quilômetros), inclusive estepe. 
a)Disponibilizar quilometragem livre. b)Ter os veículos locados protegidos por 
seguro total sem franquia com cobertura total para roubo, furto, inclusive de 
aparelhos de som, pneus, rodas, calotas e antena externa para rádio, incêndio, 
colisão e avarias de qualquer espécie, inclusive v idros, pneus, rodas, calotas, 
farol e farol de neblina, sendo de inteira responsabilidade da contratada. 
c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva periodicamente dos veículos com 
pneus e troca de óleo. d)Responder, por danos materiais ou físicos, causados, 
diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. 
e)Apresentar motoristas devidamente habilitados de acordo com as ex igências 
legais. f)Substituir o veículo que apresentar problemas mecânicos ou em caso de 
acidentes, em um prazo máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo 
“passeio ou utilitário” e em 08 (oito) horas para veículos “de carga ou máquina 
pesada”. g)Obedecer ao horário de trabalho que será com disponibilização dos 
serv iços com plantão permanente de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por 
semana e 30 (trinta) dias por mês, bem como, eventuais mudanças a pedido da 
Administração Pública, justificadas pela melhor prestação do serv iço. h)Orientar 
os motoristas a tratarem os serv idores públicos com educação, respeito, 
urbanidade e dignidade, assim ev itando atritos e discussões. i)Comunicar a 
Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por 
parte dos serv idores. j)O Pagamento por infração de trânsito será de 
responsabilidade da contratada, salvo devida comprovação de que as infrações 
originaram-se pelos agentes públicos desta Prefeitura. l)Toda manutenção 
preventiva, corretiva, conserto de pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e 
lubrificação) deverão correr por conta da contratada, inclusive com 
disponibilização de serv iço de guincho 24 horas, na capital e no interior do 
Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o 

pagamento atualizado em data regular; 2.Efetuar o pagamento mensal, mediante 
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal dev idamente atestada pelo 
responsável, bem como, as Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais, 
Municipais, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro 
do prazo de validade. 3.Em caso de roubo ou extrav io do veículo, A 
Administração Pública não se responsabiliza pelo ressarcimento do bem móvel, 
sendo de total responsabilidade da Contratada o pagamento de seguros contra 
roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a contratante o abastecimento de combustível 
do veículo dentro das ativ idades desempenhadas da prestação dos serv iços. 
5.Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as prov idências de 
rescisão e de penalidades prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o serv idor GLEISON 
FERNANDES DE SOUZA, matricula funcional nº 9992650, conforme portaria 
024/2017, publicada na edição 614 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a qualquer 
tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica 
estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do contrato, caso a 
CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente contrato. 
DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento foi lavrado 
em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio do 
credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o presente C ontrato 
de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 
legais v isados. Castanhal (Pa), 03 de Janeiro de 2018. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante, A. M. S. 
DA SILVA TRANSPORTES – ME, Antonia Mineia Souza da Silva, Contratado. 
TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 019/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do C.P.F n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado à Rd. BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa CATARINENSE 
LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - ME inscrita no CNPJ/MF nº 02.916.621.0001-
45, com sede estabelecida na Avenida Presidente Vargas, n°4112, Bairro 
Ianetama, Município de Castanhal-Pará, representada pela Sr. John Cleber 
Menegali Dagostim, brasileiro, empresário, casado, portador do RG. Nº 2617277 
SEGUP/PA e do CPF nº 467.320.552-91, residente e domiciliada à Rua Marechal 
Deodoro, n° 291, Bairro Ianetama, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato v inculado ao Edital de 
Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serv iço de locação de veículo (s) 
com condutor para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
no período de 02/01/2018 à 31/12/2018, conforme planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 

Quant. 
meses 

trabalhados 

Valor da 
hora 

trabalhada 
P. Unit. P. Total 

19 

PÁ CARREGADEIRA DE 
RODAS, à diesel, volume 
de caçamba 1,8 m³, com 

dentes, em perfeito 
estado de funcionamento, 

para no máximo 200 
horas de serv iços 

mensais. CASE Modelo 
W20E, chassis: 

HBZNW20FAE07698, cor 
laranja. 

01 12 R$ 50,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 
120.000,

00 
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20 

MOTONIVELADORA, à 
diesel, em perfeito estado 
de funcionamento, para 
no máximo 200 horas de 

serv iços mensais. Modelo 
CATERPILLA 120KQ, 

ano 2010 
 

01 12 R$ 100,00 
R$ 

20.000,00 

R$ 
240.000,

00 

21 

TRATOR DE ESTEIRA, à 
diesel, em perfeito estado 
de funcionamento, para 
no máximo 200 horas de 

serv iços mensais. Modelo 
FIATALLIS FD9 DOM, 
chassis: D9B9T 20883 

01 12 R$ 100,00 
R$ 

20.000,00 

R$ 
240.000,

00 

 

Total global R$ 600.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) perfazendo um total de 
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo por conta da contratada toda e 
qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos 
veículos. As condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a 
execução dos serv iços. DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: 
Os recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta 
do elemento de despesa: 1111 – Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo: 
15.452.1056.2.100 – Manutenção da Limpeza Pública: 3.3.90.39.00 – Outros 
Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário: 
15.452.1056.2.101 – Manutenção das Ativ idades da Secretária de Obras: 
3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica: 010000 – Recurso 
Ordinário: Do orçamento v igente deste Município de Castanhal/Pará. DAS 
OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-se: 1.Os veículos 
a serem locados deverão ter os seus pneus verificados e em condições seguras 
e perfeitas de suportar rodagem contínua de, no mínimo, 5.000 km (cinco mil 
quilômetros), inclusive estepe. a)Disponibilizar quilometragem livre. b)Ter os 
veículos locados protegidos por seguro total sem franquia com cobertura total 
para roubo, furto, inclusive de aparelhos de som, pneus, rodas, calotas e antena 
externa para rádio, incêndio, colisão e avarias de qualquer espécie, inclusive 
v idros, pneus, rodas, calotas, farol e farol de neblina, sendo de inteira 
responsabilidade da contratada. c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva 
periodicamente dos veículos com pneus e troca de óleo. d)Responder, por danos 
materiais ou físicos, causados, diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo. e)Apresentar motoristas devidamente 
habilitados de acordo com as ex igências legais. f)Substituir o veículo que 
apresentar problemas mecânicos ou em caso de acidentes, em um prazo 
máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo “passeio ou utilitário” e em 08 
(oito) horas para veículos “de carga ou máquina pesada”. g)Obedecer ao horário 
de trabalho que será com disponibilização dos serv iços com plantão permanente 
de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por semana e 30 (trinta) dias por mês, 
bem como, eventuais mudanças a pedido da Administração Pública, justificadas 
pela melhor prestação do serv iço. h)Orientar os motoristas a tratarem os 
serv idores públicos com educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim 
ev itando atritos e discussões. i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, 
qualquer atitude inconveniente e ofensiva por parte dos serv idores. j)O 
Pagamento por infração de trânsito será de responsabilidade da contratada, 
salvo devida comprovação de que as infrações originaram-se pelos agentes 
públicos desta Prefeitura. l)Toda manutenção preventiva, corretiva, conserto de 
pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e lubrificação) deverão correr por 
conta da contratada, inclusive com disponibilização de serv iço de guincho 24 
horas, na capital e no interior do Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A 
CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o pagamento atualizado em data regular; 
2.Efetuar o pagamento mensal, mediante apresentação pela CONTRATADA da 
Nota Fiscal dev idamente atestada pelo responsável, bem como, as Certidões 
Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e Fundo de 
Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro do prazo de validade. 3.Em caso 
de roubo ou extrav io do veículo, A Administração Pública não se responsabiliza 
pelo ressarcimento do bem móvel, sendo de total responsabilidade da 
Contratada o pagamento de seguros contra roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a 
contratante o abastecimento de combustível do veículo dentro das ativ idades 
desempenhadas da prestação dos serv iços. 5.Cabe a contratante a fiscalização 
da perfeita execução do objeto do presente instrumento pela contratada, 
podendo a primeira tomar todas as prov idências de rescisão e de penalidades 
prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no caso da contratada 
descumprir qualquer das cláusulas do contrato, inclusive inabilitando-a para as 

licitações públicas do Município de Castanhal e para tal determina como fiscal do 
contrato o serv idor GLEISON FERNANDES DE SOUZA, matricula funcional nº 
9992650, conforme portaria 024/2017, publicada na edição 614 do Diário Oficial 
do Município. DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE 
tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a 
qualquer tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA 
NONA: Fica estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do 
contrato, caso a CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente 
contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento 
foi lavrado em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio 
do credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer 
controvérsia entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o 
presente Contrato de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, 
na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam 
produzir seus efeitos legais v isados. Castanhal (Pa), 02 de Janeiro de 2018. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, 
Contratante. CATARINENSE LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA – ME, John 
Cleber Menegali Dagostim, Contratado. TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: 
CPF: 

CONTRATO Nº 285/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE:  DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é o FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DOS 
TRANSPORTES E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.527.565/0001-07, com 
sede estabelecida à Av. Senador Antônio Lemos, 1023, Bairro: Centro, neste 
Município de Castanhal - Pará, representada neste ato pelo Secretário Municipal 
Sr. Elder Ribeiro da Silva, brasileiro, casado, tenente coronel, portador da carteira 
de identidade nº 16226 - SEGUP-PA e do CPF nº 373.795.422-49, residente e 
domiciliado à Av. Barão do Rio Branco nº 863, Bloco F, Apto 104, Residencial 
Kazuma Oyama, Bairro: Nova Olinda, nesta cidade de Castanhal-Pa. CLÁUSULA 
SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa ARMANDO S DA SILVA FILHO – ME 
inscrita no CNPJ/MF nº 29.227.465/0001-61, com sede estabelecida na Avenida 
Barão do Rio Branco, n° 863, Bairro Nova Olinda, Município de Castanhal-Pará, 
representada pela Sr. Armando Santos da Silva Filho, brasileiro, empresário, 
casado, portador da RG. Nº 4429072 PC/PA e do CPF nº 801.327.402-06, 
residente e domiciliada à Avenida Barão do Rio Branco, n° 863, Bairro Nova 
Olinda, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O 
objeto do presente contrato v inculado ao Edital de Credenciamento nº 002/2017 
é a prestação do serv iço de locação de veículo (s) com condutor para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Castanhal, pelo período de 12 (doze) 
meses a contar da data de sua assinatura, no período de 02/01/2018 à 
31/12/2018, conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 
Quant. meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

07 

VEÍCULO TIPO 
PASSEIO, 04 portas 

laterais, motor à gasolina, 
ar condicionado, em 
perfeito estado de 

funcionamento. Modelo 
VW/NOVO VOYAGE 1.0, 

placa OTF 7983, 
2013/2014. 

01 12 
R$ 

3.000,00 
R$ 

36.000,00 

 

Total global R$ 36.000,00 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 3.000,00 (três mil reais) perfazendo um total de R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo por conta da contratada toda e qualquer 
despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos veículos. As 
condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a execução 
dos serv iços. DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os 
recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta do 
elemento de despesa: 1818 – Fundo Municipal de Transporte e Trânsito – 
SEMUTRAN; 26.122.0025.2.118 – Manutenção das Ativ idades da Sec. de 
Transporte e Trânsito. 010000 – Recursos Ordinários; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; Do 
orçamento v igente deste Município de Castanhal/Pará. DAS OBRIGAÇÕES: 
CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-se: Os veículos a serem locados 
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deverão ter os seus pneus verificados e em condições seguras e perfeitas de 
suportar rodagem contínua de, no mínimo, 5.000 km (cinco mil quilômetros), 
inclusive estepe. a)Disponibilizar quilometragem livre. b)Ter os veículos locados 
protegidos por seguro total sem franquia com cobertura total para roubo, furto, 
inclusive de aparelhos de som, pneus, rodas, calotas e antena externa para 
rádio, incêndio, colisão e avarias de qualquer espécie, inclusive v idros, pneus, 
rodas, calotas, farol e farol de neblina, sendo de inteira responsabilidade da 
contratada. c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva periodicamente dos 
veículos com pneus e troca de óleo. d)Responder, por danos materiais ou físicos, 
causados, diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo. e)Apresentar motoristas devidamente habilitados de acordo com 
as ex igências legais. f)Substituir o veículo que apresentar problemas mecânicos 
ou em caso de acidentes, em um prazo máximo de 06 (seis) horas para veículos 
do tipo “passeio ou utilitário” e em 08 (oito) horas para veículos “de carga ou 
máquina pesada”. g)Obedecer ao horário de trabalho que será com 
disponibilização dos serv iços com plantão permanente de 24 (v inte e quatro) 
horas, 7 (sete) dias por semana e 30 (trinta) dias por mês, bem como, eventuais 
mudanças a pedido da Administração Pública, justificadas pela melhor prestação 
do serv iço. Orientar os motoristas a tratarem os serv idores públicos com 
educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim ev itando atritos e discussões. 
i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente 
e ofensiva por parte dos serv idores. j)O Pagamento por infração de trânsito será 
de responsabilidade da contratada, salvo devida comprovação de que as 
infrações originaram-se pelos agentes públicos desta Prefeitura. l)Toda 
manutenção preventiva, corretiva, conserto de pneus e lavagem geral (aspiração, 
polimento e lubrificação) deverão correr por conta da contratada, inclusive com 
disponibilização de serv iço de guincho 24 horas, na capital e no interior do 
Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o 
pagamento atualizado em data regular; 2.Efetuar o pagamento mensal, mediante 
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal dev idamente atestada pelo 
responsável, bem como, as Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais, 
Municipais, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro 
do prazo de validade. 3.Em caso de roubo ou extrav io do veículo, A 
Administração Pública não se responsabiliza pelo ressarcimento do bem móvel, 
sendo de total responsabilidade da Contratada o pagamento de seguros contra 
roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a contratante o abastecimento de combustível 
do veículo dentro das ativ idades desempenhadas da prestação dos serv iços. 
5.Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as prov idências de 
rescisão e de penalidades prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o serv idor MARIA DOS 
REMEDIOS CASIMIRO TORRES, matricula funcional nº 95354 conforme portaria 
095/2017, publicada na edição 622 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a qualquer 
tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica 
estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do contrato, caso a 
CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente contrato. 
DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento foi lavrado 
em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio do 
credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o presente Contrato 
de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 
legais v isados. Castanhal (Pa), 29 de Dezembro de 2017. FUNDO MUNICIPAL 
PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRANSPORTES E TRÂNSITO DO 
MUNICIPIO DE CASTANHAL, Elder Ribeiro da Silva, Contratante. ARMANDO S 
DA SILVA FILHO – ME, Armando Santos da Silva Filho, Contratado. 
TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 004/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.918.201/0001-11, com sede 
estabelecida à Trav. Conego Leitão, n.º 1943, Bairro: Centro, neste Município de 
Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Secretário Municipal, Sr. 

Silvan Francisco da Silva, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de 
identidade nº 2674301 SEGUP/PA e do CPF n.º 565.380.222-00, residente e 
domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 194, apartamento 301, bloco C, bairro 
Ianetama, nesta cidade de Castanhal-Pa. CLÁUSULA SEGUNDA: A 
CONTRATADA é a Empresa E. DO S. S. DA SILVA COM. E SERVIÇOS – ME 
inscrita no CNPJ/MF nº 12.193.768/0001-08, com sede estabelecida na Alameda 
Bragança, n° 1273, Bairro Estrela, Município de Castanhal-Pará, representada 
pela Sr.ª Elenice do Socorro Soares da Silva, brasileira, empresária, solteira, 
portador da RG. Nº 4252966 PC/PA e do CPF nº 734.255.162-72, residente e 
domiciliada à Alameda Bragança, n° 1273, Bairro Estrela, Município de 
Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente 
contrato v inculado ao Edital de Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do 
serv iço de locação de veículo (s) com condutor para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da 
data de sua assinatura, no período de 02/01/2018 à 31/12/2018, conforme 
planilha abaixo: 

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 
Quant. meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

09 

VEÍCULO tipo DOBLÔ, 
com capacidade 7 

lugares, motor à gasolina, 
ar condicionado, em 
perfeito estado de 

funcionamento. Modelo 
CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ, 

7 lugares, placa OTC 
2084, 2014/2014 

01 12 
R$ 

4.000,00 
R$ 

48.000,00 

 

Total global R$ 48.000,00 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) perfazendo um total de R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais), sendo por conta da contratada toda e 
qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos 
veículos. As condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a 
execução dos serv iços. DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: 
Os recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta 
do elemento de despesa: 0716– Fundo Municipal de Saúde; 10.122.0050.2.034 – 
Manutenção das ativ idades da Secretaria de Saúde; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 
10.302.0137.2.056 – Manutenção da Gestão Plena; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
012900 – Transferências de Recursos do SUS; 010000 – Recurso Ordinário; 
10.302.0137.2.057 – Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento – UPA; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso 
Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0137.2.050 – 
Manutenção Das Ativ idades do Hospital Municipal; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
10.302.0136.2.041 – Operacionalização do Programa da Atenção Primária – 
Atenção Básica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
10.302.0137.2.054 – Manutenção do Serv iço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – 
Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0047.2.064 – Operacionalização 
das Ativ idades de Vigilância Epidemiológica; 010000 – Recurso Ordinário; 
012900 – Transferências de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços 
de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – 
Transferências de Recursos do SUS. Do orçamento v igente deste Município de 
Castanhal/Pará. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA 
obriga-se: 1.Os veículos a serem locados deverão ter os seus pneus verificados 
e em condições seguras e perfeitas de suportar rodagem contínua de, no 
mínimo, 5.000 km (cinco mil quilômetros), inclusive estepe. a.Disponibilizar 
quilometragem livre. b.Ter os veículos locados protegidos por seguro total sem 
franquia com cobertura total para roubo, furto, inclusive de aparelhos de som, 
pneus, rodas, calotas e antena externa para rádio, incêndio, colisão e avarias de 
qualquer espécie, inclusive v idros, pneus, rodas, calotas, farol e farol de neblina, 
sendo de inteira responsabilidade da contratada. c.Realizar a manutenção 
preventiva e corretiva periodicamente dos veículos com pneus e troca de óleo. 
d.Responder, por danos materiais ou físicos, causados, diretamente à 
CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. e.Apresentar 
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motoristas devidamente habilitados de acordo com as ex igências legais. 
f.Substituir o veículo que apresentar problemas mecânicos ou em caso de 
acidentes, em um prazo máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo 
“passeio ou utilitário” e em 08 (oito) horas para veículos “de carga ou máquina 
pesada”. g.Obedecer ao horário de trabalho que será com disponibilização dos 
serv iços com plantão permanente de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por 
semana e 30 (trinta) dias por mês, bem como, eventuais mudanças a pedido da 
Administração Pública, justificadas pela melhor prestação do serv iço. hOrientar 
os motoristas a tratarem os serv idores públicos com educação, respeito, 
urbanidade e dignidade, assim ev itando atritos e discussões. i.Comunicar a 
Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por 
parte dos serv idores. j.O Pagamento por infração de trânsito será de 
responsabilidade da contratada, salvo devida comprovação de que as infrações 
originaram-se pelos agentes públicos desta Prefeitura. l.Toda manutenção 
preventiva, corretiva, conserto de pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e 
lubrificação) deverão correr por conta da contratada, inclusive com 
disponibilização de serv iço de guincho 24 horas, na capital e no interior do 
Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o 
pagamento atualizado em data regular; 2.Efetuar o pagamento mensal, mediante 
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal dev idamente atestada pelo 
responsável, bem como, as Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais, 
Municipais, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro 
do prazo de validade. 3.Em caso de roubo ou extrav io do veículo, A 
Administração Pública não se responsabiliza pelo ressarcimento do bem móvel, 
sendo de total responsabilidade da Contratada o pagamento de seguros contra 
roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a contratante o abastecimento de combustível 
do veículo dentro das ativ idades desempenhadas da prestação dos serv iços. 
5.Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as prov idências de 
rescisão e de penalidades prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o serv idor DILMAR 
NONATO PAES PEREIRA, matricula funcional nº 75142-1/1, conforme portaria 
2808/2017, publicada na edição 623 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a qualquer 
tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica 
estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do contrato, caso a 
CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente contrato. 
DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento foi lavrado 
em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio do 
credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o presente Contrato 
de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 
legais v isados. Castanhal (Pa), 02 de Janeiro de 2018. FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, Silvan Francisco da Silva, Contratante. E. DO S. S. DA SILVA COM. E 
SERVIÇOS, Elenice do Socorro Soares da Silva, Contratado. TESTEMUNHAS: 
Nome:  CPF:   Nome:   CPF: 

CONTRATO Nº 006/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é o FUNDO MUNIC IPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.918.201/0001-11, com sede 
estabelecida à Trav. Conego Leitão, n.º 1943, Bairro: Centro, neste Município de 
Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Secretário Municipal, Sr. 
Silvan Francisco da Silva, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de 
identidade nº 2674301 SEGUP/PA e do CPF n.º 565.380.222-00, residente e 
domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 194, apartamento 301, bloco C, bairro 
Ianetama, nesta cidade de Castanhal-Pa. CLÁUSULA SEGUNDA: A 
CONTRATADA é a Empresa TRANSVIP – TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – 
ME inscrita no CNPJ/MF nº 01.170.451/0001-30, com sede estabelecida na 
Avenida Barão do Rio Branco, n° 1246, BL D AP 302, Bairro Centro, Município 
de Castanhal-Pará, representada pela Sr.ª. Elda Damasceno Coutinho, brasileira, 
empresária, casada, portador da RG. Nº 495896 SEGUP/PA e do CPF nº 
423.829.202-20, residente e domiciliada à Avenida Barão do Rio Branco, n° 
1246, Bairro Centro, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA 

TERCEIRA: O objeto do presente contrato v inculado ao Edital de 
Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serv iço de locação de veículo (s) 
com condutor para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
no período de 02/01/2018 à 31/12/2018, conforme planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 
Quant. meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

06 

FURGÃO (VAN), com 
capacidade mínima para 

16 lugares, motor à 
diesel, ar condicionado, 
em perfeito estado de 

funcionamento. Modelo 
FIAT / DUCATO 

MINIBUS, 16 lugares, 
placa OTZ 7599, 

2013/2014. 

01 12 
R$ 

8.300,00 
R$ 

99.600,00 

 

Total global R$ 99.600,00 
PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) perfazendo um total 
de R$ 99.600.000,00 (noventa e nove mil e seiscentos reais), sendo por conta da 
contratada toda e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e 
manutenção dos veículos. As condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente, conforme a execução dos serv iços. DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos necessários e suficientes à 
garantia do pagamento correrão à conta do elemento de despesa: 0716– Fundo 
Municipal de Saúde; 10.122.0050.2.034 – Manutenção das ativ idades da 
Secretaria de Saúde; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 10.302.0137.2.056 – Manutenção da 
Gestão Plena; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – 
Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS 010000 – Recurso Ordinário; 10.302.0137.2.057 – 
Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento – UPA; 010000 – Recurso 
Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – 
Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0137.2.050 – Manutenção Das 
Ativ idades do Hospital Municipal; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica 010000 – Recurso 
Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0136.2.041 – 
Operacionalização do Programa da Atenção Primária – Atenção Básica; 010000 
– Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS 3.3.90.39.00 
– Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 
012900 – Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0137.2.054 – Manutenção 
do Serv iço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; 012900 – Transferências 
de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário 012900 – Transferências de Recursos do 
SUS; 10.302.0047.2.064 – Operacionalização das Ativ idades de Vigilância 
Epidemiológica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; Do 
orçamento v igente deste Município de Castanhal/Pará. DAS OBRIGAÇÕES: 
CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-se: 1.Os veículos a serem locados 
deverão ter os seus pneus verificados e em condições seguras e perfeitas de 
suportar rodagem contínua de, no mínimo, 5.000 km (cinco mil quilômetros), 
inclusive estepe. a)Disponibilizar quilometragem livre. b)Ter os veículos locados 
protegidos por seguro total sem franquia com cobertura total para roubo, furto, 
inclusive de aparelhos de som, pneus, rodas, calotas e antena externa para 
rádio, incêndio, colisão e avarias de qualquer espécie, inclusive v idros, pneus, 
rodas, calotas, farol e farol de neblina, sendo de inteira responsabilidade da 
contratada. c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva periodicamente dos 
veículos com pneus e troca de óleo. d)Responder, por danos materiais ou físicos, 
causados, diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo. e)Apresentar motoristas devidamente habilitados de acordo com 
as ex igências legais. f)Substituir o veículo que apresentar problemas mecânicos 
ou em caso de acidentes, em um prazo máximo de 06 (seis) horas para veículos 
do tipo “passeio ou utilitário” e em 08 (oito) horas para veículos “de carga ou 
máquina pesada”. g)Obedecer ao horário de trabalho que será com 
disponibilização dos serv iços com plantão permanente de 24 (v inte e quatro) 
horas, 7 (sete) dias por semana e 30 (trinta) dias por mês, bem como, eventuais 
mudanças a pedido da Administração Pública, justificadas pela melhor prestação 
do serv iço. h)Orientar os motoristas a tratarem os serv idores públicos com 
educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim ev itando atritos e discussões. 
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i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente 
e ofensiva por parte dos serv idores. j)O Pagamento por infração de trânsito será 
de responsabilidade da contratada, salvo devida comprovação de que as 
infrações originaram-se pelos agentes públicos desta Prefeitura. l)Toda 
manutenção preventiva, corretiva, conserto de pneus e lavagem geral (aspiração, 
polimento e lubrificação) deverão correr por conta da contratada, inclusive com 
disponibilização de serv iço de guincho 24 horas, na capital e no interior do 
Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o 
pagamento atualizado em data regular; 2.Efetuar o pagamento mensal, mediante 
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal dev idamente atestada pelo 
responsável, bem como, as Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais, 
Municipais, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro 
do prazo de validade. 3.Em caso de roubo ou extrav io do veículo, A 
Administração Pública não se responsabiliza pelo ressarcimento do bem móvel, 
sendo de total responsabilidade da Contratada o pagamento de seguros contra 
roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a contratante o abastecimento de combustível 
do veículo dentro das ativ idades desempenhadas da prestação dos serv iços. 
5.Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as prov idências de 
rescisão e de penalidades prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o serv idor DILMAR 
NONATO PAES PEREIRA, matricula funcional nº 75142-1/1, conforme portaria 
2808/2017, publicada na edição 623 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a qualquer 
tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica 
estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do contrato, caso a 
CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente contrato. 
DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento foi lavrado 
em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio do 
credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o presente Contrato 
de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 
legais v isados. Castanhal (Pa), 02 de Janeiro de 2018. FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, Silvan Francisco da Silva, Contratante. TRANSVIP – TRANSPORTE 
ESCOLAR LTDA – ME, Elda Damasceno Coutinho, Contratado. 
TESTEMUNHAS: Nome:  CPF:   Nome:   CPF: 

CONTRATO Nº 026/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.918.201/0001-11, com sede 
estabelecida à Trav. Conego Leitão, n.º 1943, Bairro: Centro, neste Município de 
Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Secretário Municipal, Sr. 
Silvan Francisco da Silva, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de 
identidade nº 2674301 SEGUP/PA e do CPF n.º 565.380.222-00, residente e 
domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 194, apartamento 301, bloco C, bairro 
Ianetama, nesta cidade de Castanhal-Pa. CLÁUSULA SEGUNDA: A 
CONTRATADA é a Empresa R. K. P NASCIMENTO PEREIRA – ME inscrita no 
CNPJ nº 27.059.553/0001-76, com sede estabelecida na Rua Dom Pedro II, n° 
223, Bairro Estrela, Município de Castanhal-Pará, representada pela Sr.ª Rose 
Keila Possidônio Nascimento, brasileira, professora, casada, portadora do RG. Nº 
2776021 PC/PA e do CPF nº 595.865.832-87, residente e domiciliada à Rua Dom 
Pedro II, n° 223, Bairro Estrela, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato v inculado ao Edital de 
Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serv iço de locação de veículo (s) 
com condutor para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
conforme planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 
Quant. meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

10 

VEÍCULO TIPO MICRO 
ÔNIBUS, capacidade 

mínima de 20 lugares, à 
diesel, ar condicionado, 

01 12 
R$ 

11.000,00 
R$ 

132.000,00 

em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo 

M. BENZ / 515 CDI 
SPRINTER, placa QDI 
0240, ano 2014/2015 

07 

VEÍCULO TIPO 
PASSEIO, 04 portas 

laterais, motor à gasolina, 
ar condicionado, em 
perfeito estado de 

funcionamento. Modelo 
FIAT UNO WAY 1.0, ano 
2014 / 2014, placa OTU 

0794. 

01 12 
R$ 

3.000,00 
R$ 

36.000,00 

07 

VEÍCULO TIPO 
PASSEIO, 04 portas 

laterais, motor à gasolina, 
ar condicionado, em 
perfeito estado de 

funcionamento.  Modelo 
FIAT UNO WAY 1.0, ano 
2014 / 2014, placa OTF 

5824. 

01 12 
R$ 

3.000,00 
R$ 

36.000,00 

 

Total global R$ 204.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) perfazendo um total de 
R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), sendo por conta da contratada toda 
e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos 
veículos. As condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a 
execução dos serv iços. DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: 
Os recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta 
do elemento de despesa: 0716– Fundo Municipal de Saúde; 10.122.0050.2.034 – 
Manutenção das ativ idades da Secretaria de Saúde; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 
10.302.0137.2.056 – Manutenção da Gestão Plena; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
012900 – Transferências de Recursos do SUS; 010000 – Recurso Ordinário; 
10.302.0137.2.057 – Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento – UPA; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso 
Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0137.2.050 – 
Manutenção Das Ativ idades do Hospital Municipal; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
10.302.0136.2.041 – Operacionalização do Programa da Atenção Primária – 
Atenção Básica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
10.302.0137.2.054 – Manutenção do Serv iço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – 
Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0047.2.064 – Operacionalização 
das Ativ idades de Vigilância Epidemiológica; 010000 – Recurso Ordinário; 
012900 – Transferências de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços 
de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – 
Transferências de Recursos do SUS; Do orçamento v igente deste Município de 
Castanhal/Pará. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA 
obriga-se: 1.Os veículos a serem locados deverão ter os seus pneus verificados 
e em condições seguras e perfeitas de suportar rodagem contínua de, no 
mínimo, 5.000 km (cinco mil quilômetros), inclusive estepe. a)Disponibilizar 
quilometragem livre. b)Ter os veículos locados protegidos por seguro total sem 
franquia com cobertura total para roubo, furto, inclusive de aparelhos de som, 
pneus, rodas, calotas e antena ex terna para rádio, incêndio, colisão e avarias de 
qualquer espécie, inclusive v idros, pneus, rodas, calotas, farol e farol de neblina, 
sendo de inteira responsabilidade da contratada. c)Realizar a manutenção 
preventiva e corretiva periodicamente dos veículos com pneus e troca de óleo. 
d)Responder, por danos materiais ou físicos, causados, diretamente à 
CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. e)Apresentar 
motoristas devidamente habilitados de acordo com as ex igências legais. 
f)Substituir o veículo que apresentar problemas mecânicos ou em caso de 
acidentes, em um prazo máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo 
“passeio ou utilitário” e em 08 (oito) horas para veículos “de carga ou máquina 
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pesada”. g)Obedecer ao horário de trabalho que será com disponibilização dos 
serv iços com plantão permanente de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por 
semana e 30 (trinta) dias por mês, bem como, eventuais mudanças a pedido da 
Administração Pública, justificadas pela melhor prestação do serv iço. h)Orientar 
os motoristas a tratarem os serv idores públicos com educação, respeito, 
urbanidade e dignidade, assim ev itando atritos e discussões. i)Comunicar a 
Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por 
parte dos serv idores. j)O Pagamento por infração de trânsito será de 
responsabilidade da contratada, salvo devida comprovação de que as infrações 
originaram-se pelos agentes públicos desta Prefeitura. l)Toda manutenção 
preventiva, corretiva, conserto de pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e 
lubrificação) deverão correr por conta da contratada, inclusive com 
disponibilização de serv iço de guincho 24 horas, na capital e no interior do 
Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o 
pagamento atualizado em data regular; 2.Efetuar o pagamento mensal, mediante 
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal dev idamente atestada pelo 
responsável, bem como, as Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais, 
Municipais, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro 
do prazo de validade. 3.Em caso de roubo ou extrav io do veículo, A 
Administração Pública não se responsabiliza pelo ressarcimento do bem móvel, 
sendo de total responsabilidade da Contratada o pagamento de seguros contra 
roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a contratante o abastecimento de combustível 
do veículo dentro das ativ idades desempenhadas da prestação dos serv iços. 
5.Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as prov idências de 
rescisão e de penalidades prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o serv idor DILMAR 
NONATO PAES PEREIRA, matricula funcional nº 75142-1/1, conforme portaria 
2808/2017, publicada na edição 623 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS:  CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a qualquer 
tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica 
estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do contrato, caso a 
CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente contrato. 
DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento foi lavrado 
em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio do 
credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o presente Contrato 
de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 
legais v isados. Castanhal (Pa), 10 de janeiro de 2018. FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, Silvan Francisco da Silva, Contratante. R. K. P NASCIMENTO PEREIRA 
– ME, Rose Keila Possidônio Nascimento, Contratado, TESTEMUNHAS: Nome:  
CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 286/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.918.201/0001-11, com sede 
estabelecida à Trav. Conego Leitão, n.º 1943, Bairro: Centro, neste Município de 
Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Secretário Municipal, Sr. 
Silvan Francisco da Silva, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de 
identidade nº 2674301 SEGUP/PA e do CPF n.º 565.380.222-00, residente e 
domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 194, apartamento 301, bloco C, bairro 
Ianetama, nesta cidade de Castanhal-Pa. CLÁUSULA SEGUNDA: A 
CONTRATADA é a Empresa ARMANDO S DA SILVA FILHO – ME inscrita no 
CNPJ/MF nº 29.227.465/0001-61, com sede estabelecida na Avenida Barão do 
Rio Branco, n° 863, Bairro Nov a Olinda, Município de Castanhal-Pará, 
representada pela Sr. Armando Santos da Silva Filho, brasileiro, empresário, 
casado, portador da RG. Nº 4429072 PC/PA e do CPF nº 801.327.402-06, 
residente e domiciliada à Avenida Barão do Rio Branco, n° 863, Bairro N ova 
Olinda, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O 
objeto do presente contrato v inculado ao Edital de Credenciamento nº 002/2017 
é a prestação do serv iço de locação de veículo (s) com condutor para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Castanhal, pelo período de 12 (doze) 

meses a contar da data de sua assinatura, no período de 02/01/2018 à 
31/12/2018, conforme planilha abaixo:  

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 
Quant. meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

07 

VEÍCULO TIPO 
PASSEIO, 04 portas 
laterais, motor à gasolina, 
ar condicionado, em 
perfeito estado de 
funcionamento. Modelo 
CHEVROLET/CLASSIC 
LS, placa OTO 5900, ano 
2012/2013. 

01 12 
R$ 

3.000,00 
R$ 

36.000,00 

09 

VEÍCULO tipo DOBLÔ, 
com capacidade 7 
lugares, motor à gasolina, 
ar condicionado, em 
perfeito estado de 
funcionamento. Modelo 
CHEV/SPIN 1.8L AT LTZ, 
7 lugares, placa OTI 
7723, 2014/2014 

01 12 
R$ 

4.000,00 
R$ 

48.000,00 

 

Total global R$ 84.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 7.000,00 (sete mil reais) perfazendo um total de R$ 
84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais), sendo por conta da contratada toda e 
qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos 
veículos. As condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a 
execução dos serv iços. DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: 
Os recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta 
do elemento de despesa: 0716– Fundo Municipal de Saúde; 10.122.0050.2.034 – 
Manutenção das ativ idades da Secretaria de Saúde; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 
10.302.0137.2.056 – Manutenção da Gestão Plena; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
012900 – Transferências de Recursos do SUS; 010000 – Recurso Ordinário; 
10.302.0137.2.057 – Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento – UPA; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso 
Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0137.2.050 – 
Manutenção Das Ativ idades do Hospital Municipal; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
10.302.0136.2.041 – Operacionalização do Programa da Atenção Primária – 
Atenção Básica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
10.302.0137.2.054 – Manutenção do Serv iço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – 
Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0047.2.064 – Operacionalização 
das Ativ idades de Vigilância Epidemiológica; 010000 – Recurso Ordinário; 
012900 – Transferências de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços 
de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – 
Transferências de Recursos do SUS; Do orçamento v igente deste Município de 
Castanhal/Pará. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA 
obriga-se: 1.Os veículos a serem locados deverão ter os seus pneus verificados 
e em condições seguras e perfeitas de suportar rodagem contínua de, no 
mínimo, 5.000 km (cinco mil quilômetros), inclusive estepe. a)Disponibilizar 
quilometragem livre. b)Ter os veículos locados protegidos por seguro total sem 
franquia com cobertura total para roubo, furto, inclusive de aparelhos de som, 
pneus, rodas, calotas e antena externa para rádio, incêndio, colisão e avarias de 
qualquer espécie, inclusive v idros, pneus, rodas, calotas, farol e farol de neblina, 
sendo de inteira responsabilidade da contratada. c)Realizar a manutenção 
preventiva e corretiva periodicamente dos veículos com pneus e troca de óleo. 
d)Responder, por danos materiais ou físicos, causados, diretamente à 
CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. e)Apresentar 
motoristas devidamente habilitados de acordo com as ex igências legais. 
f)Substituir o veículo que apresentar problemas mecânicos ou em caso de 
acidentes, em um prazo máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo 
“passeio ou utilitário” e em 08 (oito) horas para veículos “de carga ou máquina 
pesada”. g)Obedecer ao horário de trabalho que será com disponibilização dos 
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serv iços com plantão permanente de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por 
semana e 30 (trinta) dias por mês, bem como, eventuais mudanças a pedido da 
Administração Pública, justificadas pela melhor prestação do serv iço. h)Orientar 
os motoristas a tratarem os serv idores públicos com educação, respeito, 
urbanidade e dignidade, assim ev itando atritos e discussões. i)Comunicar a 
Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por 
parte dos serv idores. j)O Pagamento por infração de trânsito será de 
responsabilidade da contratada, salvo devida comprovação de que as infrações 
originaram-se pelos agentes públicos desta Prefeitura. l)Toda manutenção 
preventiva, corretiva, conserto de pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e 
lubrificação) deverão correr por conta da contratada, inclusive com 
disponibilização de serv iço de guincho 24 horas, na capital e no interior do 
Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o 
pagamento atualizado em data regular; 2.Efetuar o pagamento mensal, mediante 
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal dev idamente atestada pelo 
responsável, bem como, as Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais, 
Municipais, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro 
do prazo de validade. 3.Em caso de roubo ou extrav io do veículo, A 
Administração Pública não se responsabiliza pelo ressarcimento do bem móvel, 
sendo de total responsabilidade da Contratada o pagamento de seguros contra 
roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a contratante o abastecimento de combustível 
do veículo dentro das ativ idades desempenhadas da prestação dos serv iços. 
5.Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as prov idências de 
rescisão e de penalidades prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o serv idor DILMAR 
NONATO PAES PEREIRA, matricula funcional nº 75142-1/1, conforme portaria 
2808/2017, publicada na edição 623 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS:  CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a qualquer 
tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica 
estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do contrato, caso a 
CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente contrato. 
DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento foi lavrado 
em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio do 
credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o presente Contrato 
de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 
legais v isados. Castanhal (Pa), 29 de Dezembro de 2017. FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, Silvan Francisco da Silva, Contratante. ARMANDO S DA SILVA 
FILHO – ME, Armando Santos da Silva Filho, Contratado. TESTEMUNHAS: 
Nome: CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 287/2017 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.918.201/0001-11, com sede 
estabelecida à Trav. Conego Leitão, n.º 1943, Bairro: Centro, neste Município de 
Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Secretário Municipal, Sr. 
Silvan Francisco da Silva, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de 
identidade nº 2674301 SEGUP/PA e do CPF n.º 565.380.222-00, residente e 
domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 194, apartamento 301, bloco C, bairro 
Ianetama, nesta cidade de Castanhal-Pa. CLÁUSULA SEGUNDA: A 
CONTRATADA é a Empresa L S DA COSTA BRAGA – ME inscrita no CNPJ nº 
22.945.418/0001-04, com sede estabelecida na Al Dino Souza, n° 2738, Bairro 
Estrela, Município de Castanhal-Pará, representada pela Sr.ª Laudicélia Santana 
da Costa Braga, brasileira, empresária, casada, portadora do RG. Nº 4142494 
PC/PA e do CPF nº 782.285.302-34, residente e domiciliada à Al Dino Souza, n° 
2738, Bairro Estrela, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA 
TERCEIRA: O objeto do presente contrato v inculado ao Edital de 
Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serv iço de locação de veículo (s) 
com condutor para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
no período de 02/01/2018 à 31/12/2018, conforme planilha abaixo: 
Item Descritivo Quant. Quant. meses P. Unit. P. Total 

veículos trabalhados 

03 

VEÍCULO tipo PICK-UP, 
tipo caminhonete, 
tração4x4,4portas, motor 
à diesel, cabine dupla, ar 
condicionado, em perfeito 
estado de funcionamento. 
Modelo FORD/RANGER 
LTD 13P, placa JWB 
2378, ANO 2007/2008. 

01 12 
R$ 

4.500,00 
R$ 

54.000,00 

 

Total global R$ 54.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) perfazendo um 
total de R$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais), sendo por conta da 
contratada toda e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e 
manutenção dos veículos. As condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente, conforme a execução dos serv iços. DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos necessários e suficientes à 
garantia do pagamento correrão à conta do elemento de despesa: 0716– Fundo 
Municipal de Saúde; 10.122.0050.2.034 – Manutenção das ativ idades da 
Secretaria de Saúde; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 10.302.0137.2.056 – Manutenção da 
Gestão Plena; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – 
Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 010000 – Recurso Ordinário; 10.302.0137.2.057 – 
Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento – UPA; 010000 – Recurso 
Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – 
Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0137.2.050 – Manutenção Das 
Ativ idades do Hospital Municipal; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso 
Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0136.2.041 – 
Operacionalização do Programa da Atenção Primária – Atenção Básica; 010000 
– Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS 3.3.90.39.00 
– Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 
012900 – Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0137.2.054 – Manutenção 
do Serv iço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU; 012900 – Transferências 
de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa 
Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do 
SUS; 10.302.0047.2.064 – Operacionalização das Ativ idades de Vigilância 
Epidemiológica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; Do 
orçamento v igente deste Município de Castanhal/Pará. DAS OBRIGAÇÕES: 
CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-se: 1.Os veículos a serem locados 
deverão ter os seus pneus verificados e em condições seguras e perfeitas de 
suportar rodagem contínua de, no mínimo, 5.000 km (cinco mil quilômetros), 
inclusive estepe. a)Disponibilizar quilometragem livre. b)Ter os veículos locados 
protegidos por seguro total sem franquia com cobertura total para roubo, furto, 
inclusive de aparelhos de som, pneus, rodas, calotas e antena externa para 
rádio, incêndio, colisão e avarias de qualquer espécie, inclusive v idros, pneus, 
rodas, calotas, farol e farol de neblina, sendo de inteira responsabilidade da 
contratada. c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva periodicamente dos 
veículos com pneus e troca de óleo. d)Responder, por danos materiais ou físicos, 
causados, diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo. e)Apresentar motoristas devidamente habilitados de acordo com 
as ex igências legais. f)Substituir o veículo que apresentar problemas mecânicos 
ou em caso de acidentes, em um prazo máximo de 06 (seis) horas para veículos 
do tipo “passeio ou utilitário” e em 08 (oito) horas para veículos “de carga ou 
máquina pesada”. g)Obedecer ao horário de trabalho que será com 
disponibilização dos serv iços com plantão permanente de 24 (v inte e quatro) 
horas, 7 (sete) dias por semana e 30 (trinta) dias por mês, bem como, eventuais 
mudanças a pedido da Administração Pública, justificadas pela melhor prestação 
do serv iço. h)Orientar os motoristas a tratarem os serv idores públicos com 
educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim ev itando atritos e discussões. 
i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente 
e ofensiva por parte dos serv idores. j)O Pagamento por infração de trânsito será 
de responsabilidade da contratada, salvo devida comprovação de que as 
infrações originaram-se pelos agentes públicos desta Prefeitura. l)Toda 
manutenção preventiva, corretiva, conserto de pneus e lavagem geral (aspiração, 
polimento e lubrificação) deverão correr por conta da contratada, inclusive com 
disponibilização de serv iço de guincho 24 horas, na capital e no interior do 
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Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o 
pagamento atualizado em data regular; 2.Efetuar o pagamento mensal, mediante 
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal dev idamente atestada pelo 
responsável, bem como, as Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais, 
Municipais, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro 
do prazo de validade. 3.Em caso de roubo ou extrav io do veículo, A 
Administração Pública não se responsabiliza pelo ressarcimento do bem móvel, 
sendo de total responsabilidade da Contratada o pagamento de seguros contra 
roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a contratante o abastecimento de combustível 
do veículo dentro das ativ idades desempenhadas da prestação dos serv iços. 
5.Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as prov idências de 
rescisão e de penalidades prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o serv idor DILMAR 
NONATO PAES PEREIRA, matricula funcional nº 75142-1/1, conforme portaria 
2808/2017, publicada na edição 623 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a qualquer 
tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica 
estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do contrato, caso a 
CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente contrato. 
DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento foi lavrado 
em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio do 
credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o presente Contrato 
de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 
legais v isados. Castanhal (Pa), 29 de Dezembro de 2017. FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, Silvan Francisco da Silva, Contratante. L S DA COSTA BRAGA – 
ME, Laudicélia Santana da Costa Braga, Contratado. TESTEMUNHAS: Nome: 
CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 012/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do C.P.F n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado à Rodovia BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa F. S. DA ROCHA 
COMERCIO E SERVIÇOS – ME inscrita no CNPJ/MF nº 83.670.851/0001-79, 
com sede estabelecida na Avenida Presidente Vargas, n° 6423, Bairro 
Jaderlândia, Município de Castanhal-Pará, representada pela Sr. Franklin da 
Silva Rocha, brasileiro, empresário, casado, portador da RG. Nº 2166057 PC/PA 
e do CPF nº 379.887.002-00, residente e domiciliada à Avenida Presidente 
Vargas, n° 6423, Bairro Jaderlândia, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato v inculado ao Edital de 
Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serv iço de locação de veículo (s) 
com condutor para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
no período de 04/01/2018 à 31/12/2018, conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 
Quant. meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

07 

CAMINHÃO MUNCK 
TRUCADO, capacidade 
de até 15t, com cesta 

aérea de fibra de v idro 
isolada para manutenção 

de iluminação pública, 
em perfeito estado de 

funcionamento. Modelo 
VW / 15.170, placa JUC 

0165, ano 2000/2000. 

01 12 
R$ 

7.500,00 
R$ 

90.000,00 

 

Total global R$ 90.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serv iço é R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) perfazendo um 
total de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo por conta da contratada toda e 
qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos 
veículos. As condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a 
execução dos serv iços. DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: 
Os recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta 
do elemento de despesa: 2201 – Secretaria Municipal de Infraestrutura de 
Desenvolv imento; 15.122.0056.2.132 – Manutenção das Ativ idades da Sec. De 
Infraestrutura; 3.3.90.39.00 – Outros Serv iços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recursos Ordinários; Do orçamento v igente deste Município de 
Castanhal/Pará. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA 
obriga-se: 1.Os veículos a serem locados deverão ter os seus pneus verificados 
e em condições seguras e perfeitas de suportar rodagem contínua de, no 
mínimo, 5.000 km (cinco mil quilômetros), inclusive estepe. a)Disponibilizar 
quilometragem livre. b)Ter os veículos locados protegidos por seguro total sem 
franquia com cobertura total para roubo, furto, inclusive de aparelhos de som, 
pneus, rodas, calotas e antena externa para rádio, incêndio, colisão e avarias de 
qualquer espécie, inclusive v idros, pneus, rodas, calotas, farol e farol de neblina, 
sendo de inteira responsabilidade da contratada. c)Realizar a manutenção 
preventiva e corretiva periodicamente dos veículos com pneus e troca de óleo. 
d)Responder, por danos materiais ou físicos, causados, diretamente à 
CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. e)Apresentar 
motoristas devidamente habilitados de acordo com as ex igências legais. 
f)Substituir o veículo que apresentar problemas mecânicos ou em caso de 
acidentes, em um prazo máximo de 06 (seis) horas para veículos do tipo 
“passeio ou utilitário” e em 08 (oito) horas para veículos “de carga ou máquina 
pesada”. g)Obedecer ao horário de trabalho que será com disponibilização dos 
serv iços com plantão permanente de 24 (v inte e quatro) horas, 7 (sete) dias por 
semana e 30 (trinta) dias por mês, bem como, eventuais mudanças a pedido da 
Administração Pública, justificadas pela melhor prestação do serv iço. h)Orientar 
os motoristas a tratarem os serv idores públicos com educação, respeito, 
urbanidade e dignidade, assim ev itando atritos e discussões. i)Comunicar a 
Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por 
parte dos serv idores. j)O Pagamento por infração de trânsito será de 
responsabilidade da contratada, salvo devida comprovação de que as infrações 
originaram-se pelos agentes públicos desta Prefeitura. l)Toda manutenção 
preventiva, corretiva, conserto de pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e 
lubrificação) deverão correr por conta da contratada, inclusive com 
disponibilização de serv iço de guincho 24 horas, na capital e no interior do 
Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATANTE obriga-se: 1.Realizar o 
pagamento atualizado em data regular; 2.Efetuar o pagamento mensal, mediante 
apresentação pela CONTRATADA da Nota Fiscal dev idamente atestada pelo 
responsável, bem como, as Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais, 
Municipais, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serv iço-FGTS dentro 
do prazo de validade. 3.Em caso de roubo ou extrav io do veículo, A 
Administração Pública não se responsabiliza pelo ressarcimento do bem móvel, 
sendo de total responsabilidade da Contratada o pagamento de seguros contra 
roubo ou extrav io do bem. 4.Cabe a contratante o abastecimento de combustível 
do veículo dentro das ativ idades desempenhadas da prestação dos serv iços. 
5.Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as prov idências de 
rescisão e de penalidades prev istas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o serv idor CINTIA 
KARINA CAVALCANTE, matricula funcional nº 9989528-1 conforme portaria 
003/2018, publicada na edição 631 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serv iço a qualquer 
tempo da v igência do contrato, devendo apenas notificar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de trinta 30 (trinta) dias. CLÁUSULA NONA: Fica 
estabelecida a multa de 10%  (dez por cento) do valor total do contrato, caso a 
CONTRATADA venha a infringir qualquer Cláusula do presente contrato. 
DISPOSIÇÕES FINAIS: CLÁUSULA DÉCIMA: O presente instrumento foi lavrado 
em decorrência do processo de inex igibilidade nº 036/2017, por meio do 
credenciamento nº 002/2017.  É competente para dirimir qualquer controvérsia 
entre as partes o Foro da Comarca de Castanhal - Estado do Pará. CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas assinam o presente Contrato 
de Prestação de Serv iços em duas v ias de igual teor e forma, na presença de 
duas testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 
legais v isados. Castanhal (Pa), 04 de Janeiro de 2018. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. F. S. 
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DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS – ME, Franklin da Silva Rocha, 
Contratado. TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: CPF: 

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

002/2017, cujo processo foi credenciado a empresa E. DO S. S. DA 

SILVA COM. E SERVIÇOS –ME, cujo valor total contratual é de R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Conforme análise da Comissão 

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

de 04 de janeiro de 2017. Castanhal/(Pa), 02 de Janeiro de 2018. SILVAN 

FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde 

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

002/2017, cujo processo foi credenciado a empresa TRANSVIP – 

TRANSPORTE ESCOLAR LTDA – ME, cujo valor total contratual é de 

R$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos reais). Conforme análise 

da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Municipal 
n.º 019/17, de 04 de janeiro de 2017. 

Castanhal/(Pa), 02 de Janeiro de 2018. SILVAN FRANCISCO DA 

SILVA, Secretário Municipal de Saúde 

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

002/2017, cujo processo foi credenciado a empresa R. K. P. 

NASCIMENTO PEREIRA – ME, cujo valor total contratual é de R$ 

204.000,00 (duzentos e quatro mil reais). Conforme análise da Comissão 
Permanente de Licitação, designada pela Portaria Municipal n.º 019/17, 

de 04 de janeiro de 2017. Castanhal/(Pa), 10 de Janeiro de 2018. SILVAN 

FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde 

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

002/2017, cujo processo foi credenciado a empresa ARMANDO S DA 

SILVA FILHO – ME, cujo valor total contratual é de R$ 54.000,00 
(cinquenta e quatro mil reais). Conforme análise da Comissão Permanente 

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

janeiro de 2017. Castanhal/(Pa), 29 de Dezembro de 2017. SILVAN 

FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde 

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

002/2017, cujo processo foi credenciado a empresa L S DA COSTA 

BRAGA – ME, cujo valor total contratual é de R$ 54.000,00 (cinquenta e 
quatro mil reais). Conforme análise da Comissão Permanente de 

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

de 2017. Castanhal/(Pa), 29 de Dezembro de 2017. SILVAN 

FRANCISCO DA SILVA, Secretário Municipal de Saúde 

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  DE CASTANHAL,  Estado do 

Pará, inscrito no CNPJ sob o nº 07.918.201/0001-11, torna público o 

resultado da Licitação abaixo:  Órgão Gerenciador: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE  DE CASTANHAL. Processo de Licitação n° 

2017/4/5535, Pregão Presencial SRP n° 073/2017/FMS.  Órgão: 0716 – 

Fundo Municipal de Saúde; 10 302 0137 2057 – Manutenção de Unidade 

de Pronto Atendimento – UPA; 012900 – Transferência de Recursos do 

SUS; 44905200 – Equipamentos e Material Permanente. OBJETO: 
Aquisição de equipamentos e material permanente via Ministério da 

Saúde com a Proposta nº 07918201000/1160-10 para equipar a Unidade 

de Pronto Atendimento – UPA Almir Gabriel, com Recursos da Emenda 

Parlamentar nº 30870004. CONTRATO Nº: 270/2017. CONTRATADA: 

VIA FORETE DISTRIBUISORA LTDA-ME - CNPJ: 26.879526/0001-
87 . VALOR: R$  1.886,00 (Hum mil, oitocentos e oitenta e seis reais). 

CONTRATO Nº: 271/2017. CONTRATADA: MOTA & RIBEIRO DE 

MELO LTDA - EPP - CNPJ: 05.821.396/0001-51. VALOR: R$ 

25.640,00 (Vinte e cinco mil, seiscentos e quarenta reais) . CONTRATO 

Nº: 272/2017. CONTRATADA E. T MARQUES EIRELI-ME - CNPJ: 
08.691.632/0001-50. VALOR: R$ 19.640,00 (Dezenove mil, seiscentos e 

quarenta reais). Castanhal-Pará, 29 de setembro de 2017. Silvan Francisco 

da Silva, Secretário Municipal de Saúde, Dec. 015/17 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0074/2014 
3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 015/2014 

Contratante: Prefeitura Municipal de Castanhal-Fundo Municipal de 

Saúde de Castanhal. Contratado: LIMPAR LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO LTDA-EPP - CNPJ Contratado: 08.775.721/0001-85. 

Objeto: contratação de serviços contínuo de empresa especializada em 
limpeza e higienização hospitalar nas áreas do Hospital Municipal e UPA, 

com fornecimento de mão de obra especializada, equipamentos, 

acessórios e todos os insumos necessários para limpeza e desinfecção, 

visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, 

neste Município de Castanhal - PA. Prazo Aditado: de 17.12.2017 a 
16.12.2018. Castanhal, PA, 12 de dezembro de 2017. Pedro Coelho da 

Mota Filho, Prefeito Municipal de Castanhal. Silvan Francisco da Silva. 

Secretário Municipal de Saúde. 

ATOS DO PODER 

 
EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO E 

HOMOLOGAÇÃO 
Processo Administrativo n.º 001/001/DA/CMC/2018, Inexigibilidade de 

Licitação n.º 001/2018-CMC. Objeto: Prestação de Serviços Técnicos 
Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica, de natureza singular e 

especializada nas áreas do Direito Administrativo e Constitucional, 

Licitações e Contratos, pelo prazo de 12 (doze) meses. Empresa: 

LAVAREDA & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 

16.672.716/0001-75. Valor: R$180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), o 
montante total, sendo R$15.000,00 (quinze mil) por mês. Fundamentação 

Legal: artigo 25, inciso II c/c artigo 13, inciso V, da Lei n.º 8.666/93. 

Castanhal (PA), 24 de janeiro de 2018. LUCIANA CASTANHEIRA 

SALES, Presidente da Câmara Municipal de Castanhal 

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO n.º 001/001/DA/CMC/2018. INEXIGIBILIDADE DE 

LICITAÇÃO n.º 001/2018-CMC. CONTRATO N.º 001/2018-CMC. 

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Castanhal. CONTRATADA: 
LAVAREDA & LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, CNPJ: 

16.672.716/0001-75. OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos 

Profissionais de Assessoria e Consultoria Jurídica, de natureza singular e 

especializada nas áreas do Direito Administrativo e Constitucional, 

Licitações e Contratos, pelo prazo de 12 (doze) meses. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 25, inciso II c/c artigo 13, inciso 

V, da Lei n.º 8.666/93. VIGÊNCIA: 26 de janeiro de 2018 a 25 de janeiro 

de 2019. VALOR TOTAL: R$180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), 

sendo R$15.000,00 (quinze mil) por mês. RECURSOS: As despesas 
decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: Órgão Gestor: 10 CÂMARA MUNICIPAL DE 

CASTANHAL; Funcional Programática: 01.031.0001.2.098 – 

Operacional das Atividades do Poder Legislativo; Elementos de 

Despesas: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 
ASSINATURA: 26 de janeiro de 2018. ASSINAM: Luciana Castanheira 

Sales, pelo CONTRATANTE / Marcelo Lima Lavareda da Graça / 

Advogado, pela CONTRATADA.  

 
TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO firmado entre a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e o Sr. ALEXANDRE 

AUGUSTO COSTA CAVALCANTE, brasileiro, inscrita no CPF Nº 

607.803.552-53, e RG nº 2844549 SEGUP/PA, residente e domiciliado na 

Av. Barão do Rio Branco, 2151 aptº 702, bairro Centro, Castanhal - Pará, 
que tem por objeto a locação do imóvel localizado na Rua Senador 

Lemos, 1568 e 1578, bairro Ianetama, destinado ao funcionamento do 

Centro de Referência da Assistência Social –  CRAS  IANETAMA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o prazo do aluguel previsto na 

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DO 
CONTRATO que passará de 31/12/2017 para 02/01/2018 a 30/06/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica inalterado o valor do aluguel previsto na 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DO PAGAMENTO DO 

ALUGUEL que permanecerá de R$2.427,09 (Dois mil quatrocentos e 

vinte e sete reais e nove centavos). Parágrafo Único -O valor mensal 
acima mencionado deverá ser pago pela LOCATÁRIA até o dia 15 

(quinze) de cada mês, mediante depósito bancário no Banco Itaú, Agência 

1136, Conta 05233-7, Nome: ALEXANDRE AUGUSTO COSTA 

CAVALCANTE, CPF: 607.803.552-53, o comprovante de depósito ficará 
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valendo como recibo de aluguel. CLÁUSULA TERCEIRA: A dotação 
orçamentária prevista na CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS, 

passando as despesas decorrentes do presente Termo Aditivo a correr por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 08.09 – Fundo Municipal de 

Assistência Social; 08.122.00502.068 – Manutenção das Ações do fundo 

Municipal de Assistência Social; 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de 
Terceiros pessoa física; 010000- Recursos Ordinários; CLÁUSULA 

QUARTA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do 

Município, nos termos da Lei Orgânica Municipal ou no Quadro de 

Avisos da Prefeitura. Todas as demais cláusulas e condições do contrato 

ora aditado que não foram expressamente alteradas por este termo são 
aqui ratificadas, permanecendo íntegras e inalteradas para todos os efeitos 

jurídicos e legais. E por estarem justos os convenentes firmam o presente 

instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os efeitos jurídicos 

esperados. Castanhal(PA), 02 de janeiro de 2018. PEDRO COELHO DA 
MOTA FILHO, Prefeito Municipal. ALEXANDRE AUGUSTO COSTA 

CAVALCANTE, Locador. Testemunhas: 1.____2._____    

TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO firmado entre a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e o Sr. JOSÉ 

MARIANO DA SILVA, brasileiro, inscrita no CPF Nº 141.814.446-00, e 

RG nº 1763409 SEGUP/PA, residente e domiciliado na Rua Dinamarca nº 

2840, esquina com Leliane de Souza, Aptº 201, bairro Novo Estrela, 
Castanhal - Pará, que tem por objeto a locação do imóvel localizado na 

Rua Hernane Lameira nº 1060, bairro Santa Lídia, destinado ao 

funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social – Ediana 

dos santos Moraes – CRAS  MILAGRE. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica 

alterado o prazo do aluguel previsto na CLÁUSULA TERCEIRA – 
VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DO CONTRATO que passará de 

31/12/2017 para 02/01/2018 a 31/12/2018. CLÁUSULA SEGUNDA: 

Fica inalterado o valor do aluguel previsto na CLÁUSULA SEGUNDA – 

DO VALOR E DO PAGAMENTO DO ALUGUEL que permanecerá de 

R$1.800,00 (Mil e oitocentos reais). Parágrafo Único -O valor mensal 
acima mencionado deverá ser pago pela LOCATÁRIA até o dia 15 

(quinze) de cada mês, mediante depósito bancário no Banco do Brasil, 

Agência 8698-3, Conta 2.263-2, Nome: JOSÉ MARIANO SILVA CPF: 

141.814.466-00, o comprovante de depósito ficará valendo como recibo 

de aluguel. CLÁUSULA TERCEIRA: A dotação orçamentária prevista 
na CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS, passando as despesas 

decorrentes do presente Termo Aditivo a correr por conta da seguinte 

dotação orçamentária: 08.09 – Fundo Municipal de Assistência Social; 

08.122.00502.068 – Manutenção das Ações do fundo Municipal de 

Assistência Social; 3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros pessoa 
física; 010000- Recursos Ordinários; CLÁUSULA QUARTA: O presente 

Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do Município, nos termos 

da Lei Orgânica Municipal ou no Quadro de Avisos da Prefeitura. Todas 

as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado que não foram 

expressamente alteradas por este termo são aqui ratificadas, 
permanecendo íntegras e inalteradas para todos os efeitos jurídicos e 

legais. E por estarem justos os convenentes firmam o presente 

instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, sob vistas de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para produzir os efeitos jurídicos 
esperados. Castanhal(PA), 02 de janeiro de 2018. PEDRO COELHO DA 

MOTA FILHO, Prefeito Municipal. JOSÉ MARIANO DA SILVA, 

Locador. Testemunhas: 1._____2._____    

 

 
 

PORTARIA Nº 20/18, DE 23 DE JANEIRO DE 2018 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO, ADRIANO SALES DOS 
SANTOS SILVA, USANDO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, com base nos Artigos 6º e 7º, Inciso XVIII da 

Constituição da República Federativa do Brasil, e Artigo 108 da Lei 
Municipal nº 003/99, de 04 / 02/ 99, Licença Maternidade de 120 (cento e 

vinte) dias, à servidora (9992952) HELLEN CRISTIEY BATISTA DE 

MELO, conforme atestado médico datado de 18/01/2018 no período de 

18/01/18 a 17/05/18 com retorno no dia de 18 de Maio de 2018, função 
Professora de Pedagogia, com lotação na Secretaria Municipal de 

Educação. 

Art. 2º - Cabe a Coordenadoria de Recursos Humanos, fazer registro 

em ficha funcional face cumprimento da documentação comprobatória 

constante do Processo nº 058/2018. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito a partir de 18 de 

Janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 4º - Registre-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, aos 

23 dias do mês de Janeiro de 2018.  
Prof. Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 
Portaria Nº 025/17 

 
REFERÊNCIA : P.A.D Nº 197/2017, DE 21/06/17.  
Interessado : Administração Pública 

Acusada: Keyla de Lima Alves 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos a servidora Keyla de Lima Alves, cargo de 

Merendeira e Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 99827521, 

indiciado pela prática da infração disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos 

Públicos previsto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar 001/11, de 13 
de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 1.786/2017, de 21/06/2017, foi designada a 

Comissão Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, 

concluiu pela perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar 

prevista no art. 12, inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo 
Ilegal de Cargos Públicos, RATIFICANDO os termos da Instrução, 

opinando pela responsabilização funcional do aludido servidor. Nestes 

termos, a Comissão Processante sugere, salvo melhor juízo, que a 

servidora, Sra. Keyla de Lima Alves, receba a penalidade de 

DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99, 
de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de 

Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o 

servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela 

autoridade competente do Procedimento Administrativo Disciplinar 

nº197/17. 
Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do 

Município, houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 021/2018 

de 16/01/2018, que em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre 

a consonância do relatório da Comissão Processante com elementos 

probantes carreados aos autos, verificou-se que foram atendidos todos os 
requisitos legais, inclusive, as fases do procedimento sumário. É válido 

mencionar, que o acusado teve o seu direito de acompanhar o processo 

por intermédio dos seus procuradores, bem como, de arrolar testemunhas 

e produzir provas referente a matéria que gerou o presente PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor 
indiciado  praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em 

procedimento irregular de natureza grave, não restando, destarte, qualquer 

dúvida quanto à materialidade e à autoria, logo, não vislumbro hipótese 

alguma que exclua a punibilidade ou antijuricidade da conduta do agente 

infrator. 
Comungamos do entendimento referente à situação da referida 

servidora, pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pela Sra. 

Keyla de Lima Alves,  Merendeira e Auxiliar de Serviços Gerais, por 

entender que os mesmos não são compatíveis, bem como, não se 

enquadram nas exceções contidas no rol taxativo das alíneas do inciso 
XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, sendo assim, passível de 

enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei Complementar nº 001/11, 

infração que nos remete à hipótese de demissão prevista no art. 185, 

inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará: 

Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. 

Inexistência. I- É válida a demissão do funcionário público precedida de 

processo administrativo disciplinar regular, onde foi garantida a ampla 
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defesa ao indiciado, onde produziu defesa, foi ouvido e não elidiu a 
robusta prova coligada contra ele. II- direito líquido e certo não 

demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, Mandado de 

Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão especial, 

DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 
I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do 

PAD nº 197/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 

021/2018, de 16/01/2018; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal 

de Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 
197/2017, sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO a servidora 

KEYLA DE LIMA ALVES, cargo de Merendeira e Auxiliar de Serviços 

Gerais, matrícula nº 99827521, conforme preceitua o art. 185, inciso V da 

Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal 
de Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento 

e que adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 

Castanhal, 18 de Janeiro de 2018. 

Adriano Sales dos Santos Silva 
Secretário Municipal de Educação 

 
REFERÊNCIA : P.A.D Nº 178/2017, DE 21/06/17.  
Interessado : Administração Pública 
Acusada: Maria Almerinda Nascimento 

DESPACHO DE JULGAMENTO 

O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos a servidora Maria Almerinda Nascimento, 

cargo de Professora de Pedagogia e Monitor, matrícula nº 64076, 
indiciado pela prática da infração disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos 

Públicos previsto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar 001/11, de 13 

de maio de 2011. 

Através da Portaria nº 1.767/2017, de 21/06/2017, foi designada a 

Comissão Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, 
concluiu pela perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar 

prevista no art. 12, inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo 

Ilegal de Cargos Públicos, RATIFICANDO os termos da Instrução, 

opinando pela responsabilização funcional do aludido servidor. Nestes 

termos, a Comissão Processante sugere, salvo melhor juízo, que a 
servidora, Sra. Maria Almerinda Nascimento, receba a penalidade de 

DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99, 

de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de 

Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o 

servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela 
autoridade competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 

178/17. 

Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do 

Município, houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 025/2018 

de 16/01/2018, que em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre 
a consonância do relatório da Comissão Processante com elementos 

probantes carreados aos autos, verificou-se que foram atendidos todos os 

requisitos legais, inclusive, as fases do procedimento sumário. É válido 

mencionar, que o acusado teve o seu direito de acompanhar o processo 

por intermédio dos seus procuradores, bem como, de arrolar testemunhas 
e produzir provas referente a matéria que gerou o presente PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor 

indiciado  praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em 

procedimento irregular de natureza grave, não restando, destarte, qualquer 

dúvida quanto à materialidade e à autoria, logo, não vislumbro hipótese 
alguma que exclua a punibilidade ou antijuricidade da conduta do agente 

infrator. 

Comungamos do entendimento referente à situação da referida 

servidora, pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pela Sra. 

Maria Almerinda Nascimento,  Professora de Pedagogia e Monitor, por 
entender que os mesmos não são compatíveis, bem como, não se 

enquadram nas exceções contidas no rol taxativo das alíneas do inciso 

XVI, do art. 37, da Constituição Federal/1998, sendo assim, passível de 

enquadramento no inciso I, do art. 12, da Lei Complementar nº 001/11, 

infração que nos remete à hipótese de demissão prevista no art. 185, 
inciso V da Lei Municipal 003/99. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará: 

Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. 
Inexistência. I- É válida a demissão do funcionário público precedida de 

processo administrativo disciplinar regular, onde foi garantida a ampla 

defesa ao indiciado, onde produziu defesa, foi ouvido e não elidiu a 

robusta prova coligada contra ele. II- direito líquido e certo não 

demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, Mandado de 
Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão especial, 

DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 

I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do 

PAD nº 178/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 
025/2018, de 16/01/2018; 

II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal 

de Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 

178/2017, sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO a servidora 

MARIA ALMERINDA NASCIMENTO, cargo de Professora de Pedagogia e 
Monitor, matrícula nº 64076, conforme preceitua o art. 185, inciso V da 

Lei Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal 

de Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento 

e que adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 
CUMPRA-SE. 

Castanhal, 18 de Janeiro de 2018. 

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 

REFERÊNCIA : P.A.D Nº 224/2017, DE 29/06/17.  
Interessado : Administração Pública 

Acusada: Vitória de Nasaré Dias Lima 

DESPACHO DE JULGAMENTO 
O Processo Administrativo Disciplinar em epígrafe teve por escopo a 

apuração dos fatos atribuídos a servidora Vitória de Nasaré Dias Lima, 

cargo de Professora e Servente, matrícula nº 3921-7, indiciado pela 

prática da infração disciplinar Acúmulo Ilegal de Cargos Públicos 

previsto no art. 12, inciso I, da Lei Complementar 001/11, de 13 de maio 
de 2011. 

Através da Portaria nº 2.172/2017, de 29/06/2017, foi designada a 

Comissão Processante, a qual em seu Relatório, ao final dos trabalhos, 

concluiu pela perpetração, por parte do indiciado, da infração disciplinar 

prevista no art. 12, inciso I, da Lei Complementar nº 001/11 – Acúmulo 
Ilegal de Cargos Públicos, RATIFICANDO os termos da Instrução, 

opinando pela responsabilização funcional do aludido servidor. Nestes 

termos, a Comissão Processante sugere, salvo melhor juízo, que a 

servidora, Sra. Vitória de Nasaré Dias Lima, receba a penalidade de 

DEMISSÃO, com fulcro no art. 185, inciso V da Lei Municipal 003/99, 
de 04 de fevereiro de 1999 (Estatuto do servidor Público do município de 

Castanhal), bem como, que seja imprescindível informar ao órgão onde o 

servidor é detentor de outro cargo, o teor da decisão manifestada pela 

autoridade competente do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 

224/17. 
Encaminhado os autos à apreciação da Procuradoria Geral do 

Município, houve manifestação através do Parecer Jurídico nº 020/2018 

de 16/01/2018, que em minuciosa análise dos autos, após discorrer sobre 

a consonância do relatório da Comissão Processante com elementos 

probantes carreados aos autos, verificou-se que foram atendidos todos os 
requisitos legais, inclusive, as fases do procedimento sumário. É válido 

mencionar, que o acusado teve o seu direito de acompanhar o processo 

por intermédio dos seus procuradores, bem como, de arrolar testemunhas 

e produzir provas referente a matéria que gerou o presente PAD. 

Constatou-se diante das provas carreadas nos autos que o servidor 
indiciado praticou a infração disciplinar, incorrendo assim em 

procedimento irregular de natureza grave, não restando, destarte, qualquer 

dúvida quanto à materialidade e à autoria, logo, não vislumbro hipótese 

alguma que exclua a punibilidade ou antijuricidade da conduta do agente 

infrator. 
Comungamos do entendimento referente à situação da referida 

servidora, pela impossibilidade de acumular os cargos ocupados pela Sra. 

Vitória de Nasaré Dias Lima,  Professora e Servente, por entender que os 
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mesmos não são compatíveis, bem como, não se enquadram nas exceções 
contidas no rol taxativo das alíneas do inciso XVI, do art. 37, da 

Constituição Federal/1998, sendo assim, passível de enquadramento no 

inciso I, do art. 12, da Lei Complementar nº 001/11, infração que nos 

remete à hipótese de demissão prevista no art. 185, inciso V da Lei 

Municipal 003/99. 
Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará: 

Mandado de segurança. Funcionário Público. Demissão. Processo 

Administrativo Disciplinar. Nulidade. Cerceamento de defesa. 

Inexistência. I- É válida a demissão do funcionário público precedida de 
processo administrativo disciplinar regular, onde foi garantida a ampla 

defesa ao indiciado, onde produziu defesa, foi ouvido e não elidiu a 

robusta prova coligada contra ele. II- direito líquido e certo não 

demonstrado. Segurança denegada à unanimidade. (TJ-PA, Mandado de 

Segurança nº 45431, Rel. Maria Helena Couceiro Simões- Órgão especial, 
DJ: 08/05/2002.) 

Após análise dos autos, RESOLVO: 

I – ACATAR os termos do Relatório da Comissão Processante do 

PAD nº 224/2017, bem como com os termos do Parecer Jurídico nº 

020/2018, de 16/01/2018; 
II – Determinar o encaminhamento ao Exmº. Srº. Prefeito Municipal 

de Castanhal, do original do Processo Administrativo Disciplinar nº 

224/2017, sugerindo a aplicação da pena de DEMISSÃO a servidora 

VITÓRIA DE NASARÉ DIAS LIMA, cargo de Professora e Servente, 

matrícula nº 39217, conforme preceitua o art. 185, inciso V da Lei 
Municipal 003/99, de 04 de fevereiro de 1999. 

III – Determinar o encaminhamento dos autos à Secretaria Municipal 

de Administração para dar a ciência do servidor do respectivo julgamento 

e que adote as devidas providências ao fiel cumprimento do Ato. 

CUMPRA-SE. 
Castanhal, 18 de Janeiro de 2018. 

Adriano Sales dos Santos Silva 

Secretário Municipal de Educação 

 

 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Castanhal, 20 de dezembro de 2017. 

A 

A.M. BORGES E CIA LTDA – EPP. 

Att.: Srº Alexandre Masoller Borges. 

Ref: Obra Construção do Muro da Secretaria Municipal de Agricultura – 

Contrato 010/2015.   
Prezado Senhor,  

Com os cumprimentos de estilo, em face ao relatório de fiscalização 

nº 002/2017 referente ao objeto do Contrato nº 010/2015, Tomada de 

Preço nº 009/2015, onde o relatório constata gritante discrepância entre as 

medições pagas e a volume de obra efetivamente executado.  
Através da presente, na qualidade de CONTRATANTE, da obra 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2015, onde vossa empresa 

configura como CONTRATADA. Venho, informa-lhe que, a execução da 

obra não corresponde ao cronograma físico/financeiro proposto no 

processo licitatório, estando, portanto a obra em atraso. 
Cabe, por fim, enfatizar que, em não ocorrendo o reinício da execução 

da obra dentro do prazo de dez (10) dias ou a devolução dos recursos 

recebidos a maior contando-se do recebimento deste, se sujeita vossa 

empresa a todas as penalidades prevista no contrato bem como na 

legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93.  
Sem mais nada para o momento, estamos à disposição para qualquer 

esclarecimento. 

Atenciosamente, 

JOSÉ PEDRO SOUZA MONTEIRO 

Coordenador de Tributos 
FRANCISCO ANDRÉ CASTRO E SILVA 

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

Dec. Nº  080/2017 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – 

REFERENTE CONTRATO Nº 004/2012. 
Castanhal, 22 de Janeiro de 2018. 

A 

M.E. CONSTRUÇÕES LTDA - ME. 
Att.: Srº João Tiago das Neves Souza. 
Ref: Obra de Construção da UBS Jaderlândia.   
Prezado Senhor,  

Com os cumprimentos de estilo, em face ao relatório de 
fiscalização nº 001/2017 (cópia anexo), de 11 de Outubro de 
2017, referente ao objeto do Contrato nº 004/2012, Tomada 
de Preço nº 012/2012, onde o relatório constata divergência 
entre o cronograma físico/financeiro proposto no processo 

licitatório e os desembolsos efetuados.  
Através da presente, na qualidade de CONTRATANTE, da 

obra CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2012, onde 
vossa empresa configura como CONTRATADA. Venho, 
informa-lhe que, a execução da obra não corresponde ao 
cronograma físico/financeiro proposto no processo 
licitatório, estando ainda a obra totalmente abandonada. 

Cabe, por fim, enfatizar que, em não ocorrendo o reinício 
da execução da obra dentro do prazo de cinco (05) dias ou a 
devolução dos recursos recebidos a maior, cujo montante é 
de R$ 157.809,10 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e 
nove reais e dez centavos), mais correção monetária a ser 

calculada no dia efetivo da devolução, contando-se do 
recebimento deste, se sujeita vossa empresa a todas as 
penalidades prevista no contrato bem como na legislação em 
vigor, especialmente a Lei 8.666/93.  

Sem mais nada para o momento, estamos à disposição 
para qualquer esclarecimento. 

Atenciosamente, 

FRANCISCO ANDRÉ CASTRO E SILVA 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

Dec. Nº  080/2017 

MORGANA AZEVEDO BENEVINUTO 
Coord. de Apoio Administrativo 

 

 

PORTARIA Nº 158/18, DE 25 DE JANEIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE 

CASTANHAL, NO USO DA ATRIBUIÇÃO 

QUE LHE CONFERE O ARTIGO 161 

INCISO II DA LEI Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, 

Considerando, o recebimento do Memo. nº012/18-SEHAB/PMC, de 

17 de janeiro de 2018; 

Resolve: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por Cento), de Gratificação de 
Tempo Integral, aos servidores abaixo relacionados, lotação Secretaria 

Municipal de Habitação. 

Nº NOME CARGO 
01 AFONSO TAKASHI NOBUSHIGE Agente Administrativo-ZU 

02 CRISTIANE BEZERRA SARAIVA Auxiliar de Administração-ZU 
03 LUCIVALDO GOMES DE SOUZA Agente Administrativo-ZU 
04 MARIA ODACI VIANA DOS SANTOS Servente 

05 VALDILENE DOS SANTOS BRANDÃO Agente Administrativo 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, a partir de 01 de fevereiro de 

2018, revogadas as disposições em contrário. 

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

Palácio Maximino Porpino da Silva, 25 de janeiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 
Prefeito Municipal 

REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, na mesma data. 

Gustavo Espinheiro do Nascimento Sá 

Secretário de Administração 
 


