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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Castanhal, por meio da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA no uso de 
suas atribuições, considerando o disposto na Lei Orgânica e 
no Código Ambiental do Município (Lei nº 015, de 29 de 
abril de 2013); na Política Estadual de Meio Ambiente (Lei nº 
5.887, de 09 de maio de 1995); na Lei nº 6.745 de 06 de 
maio de 2005, que trata do Macrozoneamento Ecológico-
Econômico do Estado do Pará; e no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (Lei nº9.985, 
de 18 de julho de 2000) onde no Art. 22, § 2º determina que 

“A criação de uma unidade de conservação deve ser 
precedida de estudos técnicos e consulta pública que 
permita identificar a localização, a dimensão e os limites 
mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em 
regulamento”. 

PELO PRESENTE EDITAL, CONVOCA a sociedade civil 
do município de Castanhal a participar da Consulta Pública 
de criação de Unidade de Conservação Municipal de 
Proteção Integral “Parque Natural Municipal”, na área do 

Horto Florestal de Castanhal. 

DATA: 28 DE FEVEREIRO DE 2018 HORA: 09H00 ÀS 13H00 
LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHAL 
ENDEREÇO: RUA MAJOR WILSON, 450, NOVA OLINDA - 

CASTANHAL/PA 
Os estudos técnicos relativos à criação do Parque Natural 

Municipal encontram-se à disposição para consulta no site 
da Prefeitura de Castanhal: www.castanhal.pa.gov.br e nos 
órgãos abaixo relacionados: 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 

Endereço: Rua Quincas Nascimento, nº 521, bairro: 
Saudade I 

Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 
Agrário – SEMADA 

Endereço: Passagem do Arame,193 – Pirapora 
Câmara Municipal de Castanhal 
Endereço: Rua Major Wilson, 450 - Nova Olinda 
Instituto de Desenvolvimento Florestal e da 

Biodiversidade – IDEFLOR-Bio 
Endereço eletrônico: www.ideflorbio.pa.gov.br 
Este Edital será publicado no Diário Oficial do Município 

e disposto em murais e site da Prefeitura Municipal de 

Castanhal. 
Castanhal, 07 de fevereiro de 2018. 

PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal de Castanhal 

EDITAL 
NOTIFICAÇÃO DE INÍCIO  

DE PROCEDIMENTO FISCAL 
O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, da 

Secretaria Municipal de Finanças, em cumprimento ao disposto no art. 19, 

inciso III, do Decreto municipal nº 067/17, c/c o art. 190, da Lei 

Complementar municipal nº 001/01 (LC 001/01), diante da 

impossibilidade de notificação pessoal e postal (registrada sob o nº JR 

10863965 3 BR), FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento do 

presente edital que FICA NOTIFICADO o sujeito passivo 3C 

TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM – ME (CNPJ 05.400.760/0001-

00, INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3056-0, COM ENDEREÇO NA 

TRAVESSA FLORIANO PEIXOTO, Nº 4376, NOVO ESTRELA, 

MUNICÍPIO DE CASTANHAL) do início do procedimento de 

fiscalização tributária (Ordem de Serviço nº 01.002/2018) com o intuito 

de apurar a regularidade das obrigações PRINCIPAL e ACESSÓRIA, 

relativas ao ISS, IPTU e ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, dos 

exercícios de 2015 a 2018. 

FICA NOTIFICADO o sujeito passivo a colaborar com a autoridade 

fiscal, na forma estabelecida pelo art. 191, da LC 001/01, e pelo art. 23, 

do Decreto nº 067/17, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 

24, deste decreto, e APRESENTAR, no prazo de 03 (três) dias, os 

seguintes documentos: 1) notas fiscais de serviço e comprovantes de 

recolhimento do ISS dos exercícios de JANEIRO/2017 A 

JANEIRO/2018; 2) comprovantes de recolhimento do Alvará de 

Funcionamento dos exercícios de 2015 a 2017; 3) comprovantes de 

recolhimento do IPTU dos exercícios de 2015 a 2017; 4) comprovantes da 

Declaração Eletrônica de ISS – DEISS. 

FICA NOTIFICADO que o não atendimento do presente, no prazo 

estipulado, culminará na imediata aplicação das penalidades previstas nas 

Leis Complementares municipal nº 001/01 e 001/03 e no Decreto 

municipal nº 067/17. 

Castanhal – Pará, 08 de fevereiro de 2018. 

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

DESPACHO 
O(a) Fiscal de Arrecadação Fazendária, no curso deste procedimento de 

fiscalização, informa a tentativa frustrada de notificação pessoal e postal do 
sujeito passivo 3C TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM – ME (CNPJ Nº 
05.400.760/0001-00, INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3056-0), conforme fls. 

Com a finalidade de dar conhecimento ao sujeito passivo dos atos e 
decisões desta administração pública que podem afetar seus interesses, expeça-
se edital de notificação, a ser publicado no Diário Oficial do Município, na forma 
do §1º, do art. 19, do Decreto municipal nº 067/17, com as informações 
necessárias. 

Requeira-se à Secretaria de Administração – SEMAD a publicação do 
respectivo Edital e sua colocação no quadro de avisos da sede da Prefeitura 
Municipal.                Castanhal, 08 de fevereiro de 2018. 

COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 

http://www.castanhal.pa.gov.br/
http://www.ideflorbio.pa.gov.br/
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
ANEXO I 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, DIDÁTICA E 
CIENTÍFICA 

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2018 
PROCESSO Nº 034 
COOPERANTE:  SECRETARIA DE SAÚDE DE CASTANHAL 
COOPERADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA-CAMPUS XX 
OBJETO: CONTRATO DE ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO. 
UNIDADE(S): HOSPITAL, UPA, CASM, CEADIC, CAPS, NASF, CEAPA, 
VIGILÂNCIA, POSTO E UNIDADES. 
PERÍODO: 06 MESES. 
Aos 31 dias do mês de janeiro de 2018, na qualidade de cooperantes, de um 
lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, com sede na 
Travessa Cônego Leitão, nº 1943, Centro, CEP: 68.743-020 e CNPJ Nº 
07.918.201/0001-11, neste ato representada por seu representante legal o Sr. 
Silvan Francisco da Silva, doravante denominada COOPERANTE, e, de outro 
lado, a UNIVERSDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA- CAMPUS XX, Instituição 
de Ensino de natureza pública, com sede na cidade de Castanhal, à Rua Pedro 
Porpino, 1181 – Bairro Salgadinho – Castanhal/PA – 68.745-000, inscrita no 
CNPJ sob o nº 34.860.833.0001/44, neste ato representado por Anderson Jorge 
Serra da Costa, RG 3856805, CPF; 750.040.202-30  doravante denominada 
COOPERADA, resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica 
Didática e Científica, a ser regida de acordo com as Cláusulas e condições a 
seguir: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente instrumento versa 
sobre o desenvolvimento de Programa de Estágio Obrigatório visando à 
integração ensino-serviço, que envolve, predominantemente, o planejamento, o 
desenvolvimento e a avaliação das atividades no Programa de Estágio proposto, 
de modo a garantir o melhor nível de atendimento da população. O termo ora 
celebrado tem por finalidade regulamentar a conjugação de esforços, recursos 
humanos e apoio mútuo entre os cooperantes, na utilização de instalações, 
materiais, equipamentos e outros recursos de apoio técnico-logístico, com vistas 
à cooperação técnica, didática e científica. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS 
OBJETIVOS: A finalidade e os objetivos previstos no presente Termo de 
Cooperação serão alcançados através do desenvolvimento das seguintes 
atividades, em conjunto pelas cooperantes: I - atividades de ensino em 
programação conjunta na Unidade de prestação de serviço; II - desenvolvimento 
de modelos e métodos assistenciais, educacionais e de pesquisa, com vistas à 
melhoria do atendimento da população; II - avaliação dos resultados. CLÁUSULA 
TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA COOPERANTE: I Assegurar o estágio de 
acordo com a programação elaborada em conjunto com a Instituição; II Fomentar 
a educação em serviço; III Proporcionar facilidades para o desenvolvimento de 
pesquisas operacionais por meio da integração ensino-serviço; IV Fornecer 
informações aos estagiários, relativas às políticas de saúde, e estrutura e 
funcionamento da Secretaria Municipal da Saúde. V Em caso de acidente no 
local de estágio, a concedente dará assistência imediata ao estagiário (primeiro 
atendimento), devendo a Instituição de Ensino a adoção de todas as 
providências necessárias ao pleno atendimento ao estagiário, segundo 
instruções contidas no certificado de seguro e normas técnicas vigentes. 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA COOPERADA: I Planejar os 
estágios e atividades de integração e serviço em conjunto com a Unidade da 
Secretaria Municipal da Saúde; II Supervisionar o estágio através de docentes 
devidamente treinados e integrados no Programa de Integração Ensino-Serviço. 
III É necessário ressaltar que os docentes que tem vínculo empregatício com a 
cooperante não podem conflitar o horário de serviço, entre a Cooperante e a 
Cooperada. III Colaborar com a implantação de projetos de interesse na área de 
saúde; IV Fornecer todo Equipamento de Proteção Individual (EPI) a ser utilizado 
pelos alunos, de acordo com legislação vigente, que serão necessários para as 
atividades dos estagiários; V Elaborar e providenciar as assinaturas das partes, 
Cooperante, Cooperada e aluno, do Termo de Compromisso, nos termos da Lei 
nº 11.788/08, que deverá seguir obrigatoriamente o modelo previsto no Anexo III; 
VI Cumprir rigorosamente a legislação que regulamenta a realização de estágios, 
incluído o pagamento de seguro de vida e acidentes pessoais dos estagiários, 
sendo a responsável pelas atividades do estagiário, em todos os aspectos.  VII 
Cumprir a contrapartida pactuada no presente TCTDC. VIII Providenciar Carta de 
Doação dos materiais permanentes acertados como contrapartida, 
acompanhadas das notas fiscais. IX Apresentar até 15 dias antes do início do 

estágio o Termo de Compromisso devidamente assinado pelas partes e seus 
representantes legais, a relação nominal dos estagiários e o número da apólice 
de seguros. X Adotar todas as providências necessárias ao pleno atendimento 
aos estagiários, segundo as instruções da seguradora contidas no certificado de 
seguro e normas técnicas vigentes, em caso de acidente, cabendo à concedente 
somente a assistência imediata (primeiro atendimento) no caso de acidente no 
local de estágio. CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRAPARTIDA: Obrigam-se as 
partes a pactuar a contrapartida para o exercício do ano de 2018, conforme 
abaixo descrito: - Fornecimento de seguro de vida para os estagiários de nossa 
instituição. -Cursos, capacitações, assessorias, consultorias – quantidade de 
participantes a serem capacitados, carga horária total, cronograma de realização, 
conteúdo programático, local de realização, materiais didáticos, de acordo com o 
Plano Municipal Educação permanente em Saúde; - Cessão de salas e auditórios 
– quantidade, capacidade das salas, período previsto de utilização e finalidade 
de concessão; CLÁUSULA SEXTA – DOS VÍNCULOS: Os Estágios Obrigatórios 
da Secretaria Municipal da Saúde não caracterizam vinculação empregatícia.  
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA: Este Termo de Cooperação Técnica 
Didática e Científica terá prazo de vigência de 02 (dois) anos, com início no 
primeiro dia útil do exercício correspondente ao ano para o qual os estágios 
foram solicitados, sendo exigível a entrega anual das solicitações por semestre, 
atualização de documentos e cumprimento da contrapartida, podendo ser 
denunciado por quaisquer das partes cooperantes com comunicação prévia de 
60 (sessenta) dias.  CLAUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: I - O 
início das atividades no campo de atuação dos estágios concedidos fica 
condicionado ao atendimento das disposições da lei 11.788/2008, em especial a 
apresentação dos Termos de Compromisso de Estágio e a publicação do Extrato 
do Termo de Cooperação Técnica, Didática e Científica no Diário Oficial da 
Cidade. II - A inobservância das obrigações pelas partes poderá ensejar 
advertência, suspensão ou rescisão do Ajuste, garantido o contraditório e a 
devida comunicação à Gerencia de Estágios da Coordenação de Gestão de 
Pessoas, da SMS Gabinete.  III – Conforme a necessidade e disponibilidade 
existente de vagas nas unidades de saúde, fica determinado que a quantidade 
será distribuída mediante analise da Coordenadoria de Gestão com Pessoas. Por 
estarem concordes, assinam o presente Termo em quatro vias de igual teor 
sendo uma da Instituição de Ensino, uma para arquivamento nas unidades que 
administrem áreas de estágio, uma para Gerência de Estágios e uma via juntada 
ao processo para publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município. 
COOPERANTE: Silvan Francisco da Silva, Secretária Municipal de Saúde de 
Castanhal, Decreto nº 015/14, de 02 de janeiro de 2017. COOPERADA: 
Anderson Jorge Serra Da Costa, CPF: 750.040.202-30. TESTEMUNHAS: 
Simone Sampaio L. Morbach, Coord. de Gestão com Pessoas, Port. Nº 297/17, 
de 02 de janeiro de 2017. Maria Rosalba Leal Carvalho, CPF: 050.218.392-68. 
Zuíla Jaqueline Costa Lima, OAB/PA: 16.313, Assessora jurídica/Prefeitura de 
Castanhal 

ANEXO II 
TERMO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA Nº 01/2018 

PROCESSO Nº 034 
COOPERANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

COOPERADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA CAMPUS XX 
OBJETO: CONTRATO DE ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO 

UNIDADE(S): HOSPITAL, UPA, CASM, CEADIC, CAPS, NASF, CEAPA, 
VIGILÂNCIA, POSTO E UNIDADES. 

PERÍODO: de 6 MESES 
Aos 31 dias do mês de janeiro de 2018, na qualidade de cooperantes, de um 
lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, com sede na 
Travessa Cônego Leitão, nº 1943, Centro, CEP: 68.743-020 e CNPJ Nº 
07.918.201/0001-11, neste ato representada por sua representante legal o Sr. 
Silvan Francisco da Silva, doravante denominada COOPERANTE e, de outro 
lado, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA-CAMPUS XX, Instituição 
de Ensino de natureza pública, inscrita no CNPJ sob o nº 07.931.326/0001-81, 
com sede na cidade de Castanhal / PA, à Rua Pedro Porpino, 1181 – Bairro 
Salgadinho – Castanhal/PA – 68.745-000, neste ato representada por Anderson 
Jorge Serra da Costa, RG 3856805 SEGUP/PA, doravante denominada 
COOPERADA, resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica 
Didática e Científica, a ser regido de acordo com as cláusulas e condições a 
seguir:  CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente instrumento versa 
sobre o desenvolvimento de Programa de Estágio Obrigatório visando à 
integração ensino-serviço, que envolve, predominantemente, o planejamento, o 
desenvolvimento e a avaliação das atividades no Programa de Estágio proposto, 
de modo a garantir o melhor nível de atendimento da população. O termo ora 
celebrado tem por finalidade regulamentar a conjugação de esforços, recursos 
humanos e apoio mútuo entre os cooperantes, na utilização de instalações, 
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materiais, equipamentos e outros recursos de apoio técnico-logístico, com vistas 
à cooperação técnica, didática e científica. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS 
OBJETIVOS: A finalidade e os objetivos previstos no presente Termo de 
Cooperação serão alcançados através do desenvolvimento das seguintes 
atividades, em conjunto pelas cooperantes: I - atividades de ensino em 
programação conjunta na Unidade de prestação de serviço; II - desenvolvimento 
de modelos e métodos assistenciais, educacionais e de pesquisa, com vistas à 
melhoria do atendimento da população; III - avaliação dos resultados. 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA COOPERADA: I - Elaborar o 
Plano de Estágio detalhado, que especificará o objetivo do estágio, as áreas 
técnicas de interesse, a quem será destinado, o número de estagiários 
envolvidos no Programa, o período de realização, a carga horária mínima, o 
coordenador/supervisor do estágio da Instituição solicitante, o seguro de vida e 
de acidentes pessoais em nome dos estagiários; II - Supervisionar o estágio 
através de docentes devidamente treinados, visando a Integração Ensino 
Serviço; III - É necessário ressaltar que os docentes que tem vínculo 
empregatício com a cooperante não podem conflitar o horário de serviço, entre a 
Cooperante e a Cooperada. IV - Colaborar para a implantação de programas de 
saúde; V - Apresentar a relação dos estagiários às Unidades de Saúde 
destinatárias 10 dias antes do início do Estágio; VI - Elaborar e providenciar as 
assinaturas das partes, Cooperante, Cooperada e aluno, do Termo de 
Compromisso, nos termos da Lei nº 11.788/08, que deverá seguir 
obrigatoriamente o modelo previsto no Anexo VII;  
VII - Compatibilizar o horário de estágio com o horário escolar e o de 
funcionamento das Unidades da Secretaria Municipal da Saúde; VIII - 
Providenciar a identificação do estagiário por meio de crachá; IX - Exigir que os 
alunos estejam adequadamente uniformizados;  X - Indicar um 
professor/supervisor para cada estágio a ser realizado, em número compatível 
com o grupo de alunos, que deverá, diuturnamente, acompanhar as atividades e 
procedimentos realizados (ANEXO IV); XI - Zelar pela observância dos alunos 
quanto às Normas Internas da Unidade concedente relativas à disciplina, 
segurança do trabalho e biossegurança; XII - Orientar que os alunos tenham sua 
conduta pautada nos termos do que dispõe o Código de Ética profissional;  XIII - 
Fornecer todos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a ser utilizado pelos 
alunos, de acordo com legislação vigente, que serão necessários para as 
atividades dos estagiários; XIV- Em caso de acidente no local de estágio, a 
concedente dará assistência imediata ao estagiário (primeiros socorros), desde 
que o fato ocorra em Unidade de Saúde, cabendo a Instituição de Ensino a 
adoção de todas as providências necessárias ao pleno atendimento ao 
estagiário, segundo instruções contidas no certificado de seguro e normas 
técnicas vigentes. CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA 
COOPERANTE: I - Cumprir a programação das ações de saúde desenvolvidas, 
segundo normas técnicas e diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde, sempre 
amparadas nos princípios do SUS; II - Assegurar o estágio de acordo com a 
programação elaborada em conjunto com a Instituição; III - Fomentar a educação 
em serviço; IV - Proporcionar facilidades para o desenvolvimento de pesquisas 
operacionais; V - Fornecer informações aos estagiários, relativas às políticas de 
saúde, a estrutura e funcionamento da Secretaria Municipal da Saúde.  VI - 
Estabelecer o plano de Trabalho em conjunto com a Cooperada, de acordo com 
as diretrizes do SUS e as políticas, normas e orientações da Secretaria Municipal 
da Saúde. CLÁUSULA QUINTA – DO PLANO DE TRABALHO: Obrigam-se as 
partes a pactuar o Plano de Trabalho para o exercício do ano de 2018, conforme 
abaixo descrito:  

CAMPO DE 
PRÁTICA 

OBJETIVOS 

Setores 
hospitalares 

 

Avaliar aspectos de higiene envolvidos na elaboração de 
alimentos como: higiene de manipuladores, equipamentos e 
utensílios e local de manipulação, segundo critérios da legislação 
vigente; 
Avaliar as situações que envolvam reações adversas ao consumo 
de alimentos, como suspeitas de surtos de doenças transmitidas 
por alimentos (DTA), intoxicação por produtos químicos ou meios 
físicos; 
Analisar construções, edificações e instalações, reforma, 
adaptação ou ampliação no que interfere na saúde e bem estar 
das pessoas e qualidade dos produtos elaborados, em hospitais, 
clínicas, fábricas, escolas, segundo critérios da legislação vigente. 

Vigilância 
Sanitária 

 
 
 

Atuar no controle e qualidade de produtos 
comercializados/produzidos em estabelecimentos produtores / 
industrializadores de alimentos como: bares e restaurantes, 
mercados, frutarias, açougues, peixarias, frigoríficos e indústrias, 
hospitais, escolas, asilos, segundo critérios da legislação vigente; 
Efetuar o controle da qualidade da água, ar, solo, saneamento 

básico, transporte e armazenamento de produtos perigosos, 
monitoramento dos ambientes que causam danos à saúde; 
Avaliar aspectos de higiene envolvidos na elaboração de 
alimentos como: higiene de manipuladores, equipamentos e 
utensílios e local de manipulação, segundo critérios da legislação 
vigente; 
Avaliar as situações que envolvam reações adversas ao consumo 
de alimentos, como suspeitas de surtos de doenças transmitidas 
por alimentos (DTA), intoxicação por produtos químicos ou meios 
físicos; 
Analisar construções, edificações e instalações, reforma, 
adaptação ou ampliação no que interfere na saúde e bem estar 
das pessoas e qualidade dos produtos elaborados, em hospitais, 
clínicas, fábricas, escolas, segundo critérios da legislação vigente. 

Unidade 
básica de 

saúde 

Avaliar aspectos de higiene envolvidos na elaboração de 
alimentos como: higiene de manipuladores, equipamentos e 
utensílios e local de manipulação, segundo critérios da legislação 
vigente; 
Avaliar as situações que envolvam reações adversas ao consumo 
de alimentos, como suspeitas de surtos de doenças transmitidas 
por alimentos (DTA), intoxicação por produtos químicos ou meios 
físicos; 
Analisar construções, edificações e instalações, reforma, 
adaptação ou ampliação no que interfere na saúde e bem estar 
das pessoas e qualidade dos produtos elaborados, em hospitais, 
clínicas, fábricas, escolas, segundo critérios da legislação vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – DO MONITORAMENTO: O monitoramento das atividades 
será determinado pela Coordenadoria de Recursos Humanos e terá as seguintes 
atribuições: I – Avaliar os estágios em relação aos seus objetivos, o desempenho 
e a estrutura de apoio de maneira sistemática, por meio de reuniões ordinárias;  
II –Avaliar o relatório anual das atividades de cooperação e encaminhá-lo à 
Gerência de Estágios da Secretaria Municipal da Saúde. CLÁUSULA SÉTIMA – 
DOS VÍNCULOS: Os Estágios Obrigatórios da Secretaria Municipal da Saúde 
não caracterizam vinculação empregatícia. CLÁUSULA OITAVA – DA 
VIGÊNCIA: Este Termo de Cooperação Acadêmica terá prazo de vigência de 05 
(cinco) anos, com início no primeiro dia útil do exercício correspondente ao ano 
para o qual os estágios foram solicitados, sendo exigível a entrega anual das 
solicitações por semestre, atualização de documentos e cumprimento da 
contrapartida, podendo ser denunciado por quaisquer das partes cooperantes 
com comunicação prévia de 60 (sessenta) dias.  CLAUSULA NONA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS: I - O início das atividades no campo de atuação dos 
estágios concedidos fica condicionada ao atendimento das disposições da lei 
11.788/08, em especial a apresentação dos Termos de Compromisso de Estágio 
e a publicação do Extrato do Termo de Cooperação Técnica, Didática e Científica 
no Diário Oficial do Município. II - A inobservância das obrigações pelas partes 
poderá ensejar advertência, suspensão ou rescisão do Ajuste, garantido o 
contraditório e a devida comunicação à Coordenação de Gestão de Recursos 
Humanos, da SMS Gabinete.  Por estarem concordes, assinam o presente 
Termo em quatro vias de igual teor sendo uma da Instituição de Ensino, uma 
para arquivamento nas unidades que administrem áreas de estágio, uma para 
Coordenadoria de Recursos Humanos e uma via juntada ao processo para 
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município. COOPERANTE: Silvan 
Francisco da Silva, Secretária Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto nº 
015/14, de 02 de janeiro de 2017. COOPERADA: Anderson Jorge Serra da 
Costa, Coordenador Geral da UEPA Campus XX, CPF: 750.040.202-30. 
TESTEMUNHAS: Simone Sampaio L. Morbach, Coord. de Gestão com Pessoas, 
Port. Nº 297/17, de 02 de janeiro de 2017. Maria Rosalba Leal Carvalho, 
Coordenadora Administrativa, CPF: 050.218.392-68. Zuíla Jaqueline Costa Lima, 
OAB/PA: 16.313, Assessora jurídica/Prefeitura de Castanhal 

ANEXO V 
DAS PACTUAÇÃO POR CONTRAPARTIDA 

1-Para fins de pactuação como contrapartida são entendidos como 
“Materiais permanentes” aqueles que, em razão de seu uso corrente, não 
perdemos a sua identidade física, e e/ou tenham uma durabilidade superior a 
dois anos, que deverão, preferencialmente, ser alocados nas Unidades de Saúde 
onde serão realizadas as atividades de estágio e serem fornecidos segundo 
especificações estabelecidas pela Secretaria Municipal da Saúde  

2-As contrapartidas pactuadas deverão ser discriminadas no TCTDC 
conforme segue:  

a) - Cursos e capacitações gratuitas para os profissionais que atuam nos 
hospitais e na vigilância sanitária do Município pertinente aos objetivos do Plano 
de Trabalho. 
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b)- Fornecimento de EPI’s (toca, luva), bem como  seguro de vida para os 
estagiários de nossa instituição quando em estágio Obrigatório; 

c)- Cessão do auditório com capacidade prevista 120 pessoas a ser 
previamente agendado e pelo período previsto de utilização e finalidade 
conforme prazo deste convênio; 

ANEXO X 
TERMO ADITIVO AO TERMO COOPERAÇÃO TÉCNICA, 

DIDÁTICA E CIENTÍFICA 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2018 
PROCESSO Nº 034 
COOPERANTE:  SECRETARIA DE SAÚDE DE CASTANHAL 
COOPERADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA-CAMPUS XX 
OBJETO: CONTRATO DE ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO. 
UNIDADE(S): HOSPITAL, UPA, CASM, CEADIC, CAPS, NASF, CEAPA, 
VIGILÂNCIA, POSTO E UNIDADES. 
PERÍODO: 06 MESES. 
Aos 31 dias do mês de janeiro de 2018, na qualidade de cooperantes, de um 
lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, com sede na 
Travessa Cônego Leitão, nº 1943, Centro, CEP: 68.743-020 e CNPJ Nº 
07.918.201/0001-11, neste ato representada por seu representante legal o Sr. 
Silvan Francisco da Silva, doravante denominada COOPERANTE, e, de outro 
lado, a UNIVERSDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA- CAMPUS XX, Instituição 
de Ensino de natureza pública, com sede na cidade de Castanhal, à Rua Pedro 
Porpino, 1181 – Bairro Salgadinho – Castanhal/PA – 68.745-000, inscrita no 
CNPJ sob o nº 34.860.833.0001/44, neste ato representado por Anderson Jorge 
Serra da Costa, RG 3856805, CPF; 750.040.202-30  doravante denominada 
COOPERADA, resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica 
Didática e Científica, a ser regida de acordo com as Cláusulas e condições a 
seguir:  CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente instrumento versa 
sobre o desenvolvimento de Programa de Estágio Obrigatório visando à 
integração ensino-serviço, que envolve, predominantemente, o planejamento, o 
desenvolvimento e a avaliação das atividades no Programa de Estágio proposto, 
de modo a garantir o melhor nível de atendimento da população. O termo ora 
celebrado tem por finalidade regulamentar a conjugação de esforços, recursos 
humanos e apoio mútuo entre os cooperantes, na utilização de instalações, 
materiais, equipamentos e outros recursos de apoio técnico-logístico, com vistas 
à cooperação técnica, didática e científica. CLÁUSULA SEGUNDA – DA 
CONTRAPARTIDA: Obrigam-se as partes a pactuar a contrapartida para o 
exercício do ano de 2018, conforme abaixo descrito: - Cursos e capacitações 
gratuitas para os profissionais que atuam nos hospitais e na vigilância sanitária 
do Município pertinente aos objetivos do Plano de Trabalho. - Fornecimento de 
EPI’s (toca, luva), bem como  seguro de vida para os estagiários de nossa 
instituição quando em estágio Obrigatório; - Cessão do auditórios com 
capacidade prevista 120 pessoas a ser previamente agendado e pelo período 
previsto de utilização e finalidade conforme prazo deste convenio; Fica mantida 
as demais cláusulas contidas no TCTDC nº ______. Por estarem concordes, 
assinam o presente Termo em quatro vias de igual teor sendo uma da Instituição 
de Ensino, uma para arquivamento nas unidades que administrem áreas de 
estágio, uma para Gerência de Estágios e uma via juntada ao processo para 
publicação de seu extrato no Diário Oficial da Cidade (DOC). COOPERANTE: 
Silvan Francisco da Silva, Secretária Municipal de Saúde de Castanhal, Decreto 
nº 015/14, de 02 de janeiro de 2017. COOPERADA: Anderson Jorge Serra Da 
Costa, CPF: 750.040.202-30. Testemunhas: Simone Sampaio L. Morbach, 
Coord. de Gestão com Pessoas, Port. Nº 297/17, de 02 de janeiro de 2017. Maria 
Rosalba Leal Carvalho, CPF: 050.218.392-68, Zuíla Jaqueline Costa Lima, 
OAB/PA:16.313, Assessora jurídica/Prefeitura de Castanhal 

ANEXO XI 
TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO 

ACADÊMICA 
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2018 
PROCESSO Nº 034 
COOPERANTE:  SECRETARIA DE SAÚDE DE CASTANHAL 
COOPERADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA-CAMPUS XX 
OBJETO: CONTRATO DE ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO. 
UNIDADE(S): HOSPITAL, UPA, CASM, CEADIC, CAPS, NASF, CEAPA, 
VIGILÂNCIA, POSTO E UNIDADES. 
PERÍODO: 06 MESES. 
Aos 31 dias do mês de janeiro de 2018, na qualidade de cooperantes, de um 
lado a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL, com sede na 
Travessa Cônego Leitão, nº 1943, Centro, CEP: 68.743-020 e CNPJ Nº 
07.918.201/0001-11, neste ato representada por seu representante legal o Sr. 

Silvan Francisco da Silva, doravante denominada COOPERANTE, e, de outro 
lado, a UNIVERSDADE DO ESTADO DO PARÁ-UEPA- CAMPUS XX, Instituição 
de Ensino de natureza pública, com sede na cidade de Castanhal, à Rua Pedro 
Porpino, 1181 – Bairro Salgadinho – Castanhal/PA – 68.745-000, inscrita no 
CNPJ sob o nº 34.860.833.0001/44, neste ato representado por Anderson Jorge 
Serra da Costa, RG 3856805, CPF; 750.040.202-30  doravante denominada 
COOPERADA, resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica 
Didática e Científica, a ser regida de acordo com as Cláusulas e condições a 
seguir:  CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente instrumento versa 
sobre o desenvolvimento de Programa de Estágio Obrigatório visando à 
integração ensino-serviço, que envolve, predominantemente, o planejamento, o 
desenvolvimento e a avaliação das atividades no Programa de Estágio proposto, 
de modo a garantir o melhor nível de atendimento da população. O termo ora 
celebrado tem por finalidade regulamentar a conjugação de esforços, recursos 
humanos e apoio mútuo entre os cooperantes, na utilização de instalações, 
materiais, equipamentos e outros recursos de apoio técnico-logístico, com vistas 
à cooperação técnica, didática e científica. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO 
DE TRABALHO: Obrigam-se as partes a pactuar o Plano de Trabalho para o 
exercício do ano de 2018, conforme abaixo descrito:  

CAMPO DE 
PRÁTICA 

OBJETIVOS 

Setores 
hospitalares 

 

Avaliar aspectos de higiene envolvidos na elaboração de 
alimentos como: higiene de manipuladores, equipamentos e 
utensílios e local de manipulação, segundo critérios da 
legislação vigente; 
Avaliar as situações que envolvam reações adversas ao 
consumo de alimentos, como suspeitas de surtos de doenças 
transmitidas por alimentos (DTA), intoxicação por produtos 
químicos ou meios físicos; 
Analisar construções, edificações e instalações, reforma, 
adaptação ou ampliação no que interfere na saúde e bem estar 
das pessoas e qualidade dos produtos elaborados, em hospitais, 
clínicas, fábricas, escolas, segundo critérios da legislação 
vigente.  

Vigilância 
sanitária 

 
 
 

Atuar no controle e qualidade de produtos 
comercializados/produzidos em estabelecimentos produtores / 
industrializadores de alimentos como: bares e restaurantes, 
mercados, frutarias, açougues, peixarias, frigoríficos e 
indústrias, hospitais, escolas, asilos, segundo critérios da 
legislação vigente; 
Efetuar o controle da qualidade da água, ar, solo, saneamento 
básico, transporte e armazenamento de produtos perigosos, 
monitoramento dos ambientes que causam danos à saúde; 
Avaliar aspectos de higiene envolvidos na elaboração de 
alimentos como: higiene de manipuladores, equipamentos e 
utensílios e local de manipulação, segundo critérios da 
legislação vigente; 
Avaliar as situações que envolvam reações adversas ao 
consumo de alimentos, como suspeitas de surtos de doenças 
transmitidas por alimentos (DTA), intoxicação por produtos 
químicos ou meios físicos; 
Analisar construções, edificações e instalações, reforma, 
adaptação ou ampliação no que interfere na saúde e bem estar 
das pessoas e qualidade dos produtos elaborados, em hospitais, 
clínicas, fábricas, escolas, segundo critérios da legislação 
vigente. 

Unidade 
básica de 

saúde 

Avaliar aspectos de higiene envolvidos na elaboração de 
alimentos como: higiene de manipuladores, equipamentos e 
utensílios e local de manipulação, segundo critérios da 
legislação vigente; 
Avaliar as situações que envolvam reações adversas ao 
consumo de alimentos, como suspeitas de surtos de doenças 
transmitidas por alimentos (DTA), intoxicação por produtos 
químicos ou meios físicos; 
Analisar construções, edificações e instalações, reforma, 
adaptação ou ampliação no que interfere na saúde e bem estar 
das pessoas e qualidade dos produtos elaborados, em hospitais, 
clínicas, fábricas, escolas, segundo critérios da legislação 
vigente. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Mantem-se as demais cláusulas contidas no TCA nº 
01/2018. Fica mantida as demais cláusulas contidas no TCTDC nº 01/2018. Por 
estarem concordes, assinam o presente Termo em quatro vias de igual teor 
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sendo uma da Instituição de Ensino, uma para arquivamento nas unidades que 
administrem áreas de estágio, uma para Gerência de Estágios e uma via juntada 
ao processo para publicação de seu extrato no Diário Oficial da Cidade (DOC). 
COOPERANTE: Silvan Francisco da Silva, Secretária Municipal de Saúde de 
Castanhal, Decreto nº 015/14, de 02 de janeiro de 2017. COOPERADA: 
Anderson Jorge Serra Da Costa, CPF: 750.040.202-30. TESTEMUNHAS: 
Simone Sampaio L. Morbach, Coord. de Gestão com Pessoas, Port. Nº 297/17, 
de 02 de janeiro de 2017. Maria Rosalba Leal Carvalho, CPF: 050.218.392-68. 
Zuíla Jaqueline Costa Lima, OAB/PA:16.313, Assessora jurídica/Prefeitura de 
Castanhal 

 
 
 

PORTARIA Nº252/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04/02/99, 
ARTIGO 143, ITEM I, RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a pagar 01(uma) 
diária(s) a(o) Sr(ª) servidor EDUARDO CLAYTON DE BRITO BEZERRA, Coordenador de 
Terras Patrimoniais, lotação Secretaria Municipal de Habitação, referente viagem 
a Belém-PA, já realizada no(s) dia(s) 01 de fevereiro de 2018, para participar  da 
reunião com Luly Fisher-UFPA e reunião com o sr. Danilo Soares-Diretor de 
Gestão Fundiária na Companhia de Desenvolvimento e Administração da área 
Metropolitana de Belém-CODEM, conforme Processo 2018/2/1456. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor(a) o valor unitário da diária de 
R$111,14 (Centro e Onze Reais e Quatorze Centavos), na rubrica 13.13 — 
Secretaria Municipal de Habitação 16 122 0040 2092 — Gestão da Secretaria 
Municipal de Habitação 3.3.90.14.00 – Diária – civil  010000 — Recursos 
Ordinários. 

Art.3º - O Servidor(a) deverá apresentar a comprovação da viagem e 
relatório das atividades à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no prazo de 05 
(cinco) dias após o retorno, sob pena de inviabilizar pedidos e recebimento novas 
diárias, bem como devolução do valor integral. 

Art. 4º- Publique-se registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 

PORTARIA Nº253/18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04/02/99, 
ARTIGO 143, ITEM I, RESOLVE: 

Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a pagar 02(duas) 
diária(s) a(o) Sr(ª) servidora NATALYA PIMENTEL DE OLIVEIRA, Auxiliar da 
Coordenadoria de Indústria e Comércio, lotação Secretaria Municipal de Indústria 
e Comércio, referente viagem a Marituba-PA, já realizada no(s) dia(s) 30 e 31 de 
janeiro de 2018, para participar do curso básico de agente de desenvolvimento 
da agricultura no prédio da SEDAP, conforme Processo 2018/1/1111. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor(a) o valor unitário da diária de R$74,14 
(Setenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos), na rubrica orçamentária 14.14 
Secretaria de Industria, Comercio e Serviços 22 665 0038 2.089 — Gestão da 
Secretaria Municipal de Industria e Comércio 3.3.90. 14.00 - Diária – civil 010000 
— Recursos Ordinários. 

Art.3º - O Servidor(a) deverá apresentar a comprovação da viagem e 
relatório das atividades à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no prazo de 05 
(cinco) dias após o retorno, sob pena de inviabilizar pedidos e recebimento novas 
diárias, bem como devolução do valor integral. 

Art. 4º- Publique-se registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 06 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 

PORTARIA Nº255/18, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018. 

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

Considerando, memorandos de n°063/18 e 117/18, da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, constante do Processo n°2018/2/1544; 

RESOLVE: 
Art. 1º- Nomear a Senhora Viviane Cristina Ribeiro Moura, para ocupar o 

cargo comissionado de Auxiliar de Coordenadoria de Proteção Social Especial, 
com 50%(cinquenta por cento) de Gratificação de Tempo Integral, lotação 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 15 de janeiro de 
2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 07 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 

PORTARIA Nº259/18, DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 
114 DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999; 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, Licença Especial (Prêmio) de 03 (três) meses a servidora 

MARIA DE LURDES PINHEIRO BORGES, cargo Professor de Língua 
Portuguesa, conforme documentação comprobatória constante no requerimento 
da interessada arrolada ao Processo nº 2018/2/1562, análise da Coordenadoria 
de Recursos Humanos e Parecer Jurídico Normativo n°009 de 06/03/2017, no 
período de 05 de fevereiro de 2018 a 05 de maio de 2018 e, retorno dia 06 de 
maio de 2018, lotação Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 05 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 07 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 

PORTARIA Nº260/18, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 
114 DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999; 

RESOLVE: 
Art. 1º - Conceder, Licença Especial (Prêmio) de 03 (três) meses ao servidor 

JOÃO ALEXANDRE DA SILVA, cargo Professor de Ensino Religioso, conforme 
documentação comprobatória constante no requerimento do interessado arrolada 
ao Processo nº 2018/2/1563, análise da Coordenadoria de Recursos Humanos e 
Parecer Jurídico Normativo n°009 de 06/03/2017, no período de 15 de fevereiro 
de 2018 a 15 de maio de 2018 e, retorno dia 16 de maio de 2018, lotação 
Secretaria Municipal de Educação( Escola Roberto Remigi). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 15 de fevereiro de 2018, 
revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 07 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 

PORTARIA Nº261/18, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 
114 DA LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999; 

RESOLVE: 
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Art. 1º - Conceder, Licença Especial (Prêmio) de 06 (seis) meses a servidora 
SÔNIA CARDOSO RIBEIRO, cargo Professor de Básico I, conforme 
documentação comprobatória constante no requerimento do interessado arrolada 
ao Processo nº 2018/2/1552, análise da Coordenadoria de Recursos Humanos e 
Parecer Jurídico Normativo n°009 de 06/03/2017, no período de 05 de fevereiro 
de 2018 a 03 de agosto de 2018 e, retorno dia 04 de agosto de 2018, lotação 
Secretaria Municipal de Educação(Escola Thiago de Oliveira). 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor com efeito retroativo a 05 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 07 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 

PORTARIA Nº262/18, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04/02/99, 
ARTIGO 143, ITEM I,  

RESOLVE: 
Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a pagar 05(cinco) 

diárias ao  servidor FERNANDO VALÉRIO DE LIMA ALVES, Coordenador, 
lotação Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente viagem com destino a 
Capital Belém/PA, já realizada no(s) dia(s)  22,23,24,25 e 26 de janeiro de 2018, 
objetivando  a participação no Curso de Capacitação de QGIS, oferecido pelo 
Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade – SEMAS, em parceria com o Gestor Operacional do Sistema 
de Proteção Social da Amazônia - CENSIPAR, de interesse desta 
municipalidade, conforme ofício n°051/18 – SEMMA, constante do processo 
n°2018/1/1193. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor o valor de cada diária de R$111,21 
(cento e onze reais e vinte e um centavos) na rubrica orçamentária 21.01 —
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 18 541 0045 2.096 — Gestão de 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.14.00 Diária Civil. 

Art.3º - O Servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório 
das atividades à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) 
dias após o retorno, sob pena de inviabilizar pedidos e recebimento de novas 
diárias, bem como devolução do valor integral. 

Art.4° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 07 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 

PORTARIA Nº263/18, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DE ACORDO 
COM A LEI MUNICIPAL Nº 003/99, DE 04/02/99, 
ARTIGO 143, ITEM I,  

RESOLVE: 
Art. 1º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a pagar 05(cinco) 

diárias ao  servidor GABRIEL HOLANDA PEREIRA DE MEDEIROS, Engenheiro 
Ambiental, lotação Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente viagem com 
destino a Capital Belém/PA, já realizada no(s) dia(s)  22,23,24,25 e 26 de janeiro 
de 2018, objetivando  a participação no Curso de Capacitação de QGIS, 
oferecido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, em parceria com o Gestor Operacional 
do Sistema de Proteção Social da Amazônia - CENSIPAR, de interesse desta 
municipalidade, conforme ofício n°050/18 – SEMMA, constante do processo 
n°2018/1/1195. 

Art.2º - Conceder ao referido servidor o valor de cada diária de 
R$54,51(cinquenta e quatro reais e cinquenta e um reais) na rubrica 
orçamentária 21.01 —Secretaria Municipal de Meio Ambiente 18 541 0045 2.096 
— Gestão de Secretaria Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.14.00 Diária Civil. 

Art.3º - O Servidor deverá apresentar a comprovação da viagem e relatório 
das atividades à Coordenadoria de Controle Interno/CCI, no prazo de 05 (cinco) 

dias após o retorno, sob pena de inviabilizar pedidos e recebimento de novas 
diárias, bem como devolução do valor integral. 

Art.4° - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 07 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 

PORTARIA Nº 265/18, DE 07 DE FEVEREIRO 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 Ofício nº 037/18-SEMOB, de 01 de 
fevereiro de 2018; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, 50% (Cinquenta Por Cento), de Gratificação de Tempo 
Integral, ao servidor ELBER MESQUITA DOS SANTOS, cargo Braçal, lotação 
Secretaria Municipal de Obras. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 01 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 07 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 

PORTARIA Nº266/18, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO, 
RESPONDENDO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  

Considerando, o recebimento do Memo nº 106/2018-ADM, de 31 de janeiro 
de 2018, da Secretaria Municipal de Assistência Social, constante do Processo 
nº2018/2/1283; 
RESOLVE: 

Art. 1º - Remover da Secretaria Municipal de Assistência Social, para a 
Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação, o servidor EDIMAR DE SOUSA 

MOTA, cargo Agente Administrativo, sem prejuízo de sua função. 
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor, a partir de 12 de fevereiro de 2018, 

revogadas as disposições em contrário. 
Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Gabinete do Secretário de Administração, 07 de fevereiro de 2018. 

Danielle Fonseca Silva 

Secretaria de Administração, respondendo 

PORTARIA Nº 267/18, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL,  NO 
USO DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O 
ARTIGO 114 DA LEI MUNICIPAL Nº003/99, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1999, RESOLVE: 

Art. 1º - Conceder, Licença Especial (Prêmio) de 06 (seis) meses  a 
servidora MARIA ESTELITA DALMÁCIO LIMA, cargo Agente Administrativo, conforme 
documentação comprobatória constante no requerimento da interessada arrolada 
ao Processo Nº2018/2/1565; Análise da Coordenadoria de Recursos Humanos e 
Parecer Normativo nº 009/2017, de 06/03/2017, no  período de 07 de fevereiro de 
2018 a 05 de agosto de 2018, retorno dia 06 de agosto de 2018,  lotação 
Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor, com efeito retroativo a 07 de fevereiro 
de 2018, revogadas as disposições em contrário. 

Art. 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 08 de fevereiro de 2018. 

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 
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PORTARIA Nº268/18, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHAL, NO USO 
DA ATRIBUIÇÃO QUE LHE CONFERE O ARTIGO 
115 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,  

Considerando, o recebimento do Memorando nº64/2018, de 07 de fevereiro 
de 2018, da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação; 

Considerando, o que preceitua o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000,  
Resolve: 

ART. 1º - Fica designada, em conformidade com o art. 7º do Decreto nº 3.555, 
de 08 de agosto de 2000, com os seguintes membros, titulares e suplentes, a 
COMISSÃO de LICITAÇÃO, com a função de realizar procedimento licitatório na 
modalidade PREGÃO pelo prazo de 01 (um) ano a contar da publicação deste 
ato: 
T I T U L A R E S 

JEFFERSON MOREIRA DE BARROS– Pregoeiro 
CARLA ALMEIDA NEVES VALERIANO -Equipe de Apoio 
CLEUMA DE FÁTIMA MENDONÇA DOS SANTOS-Equipe de Apoio 

S U P L E N T E S 
ANTÔNIA SAMARA DE MOURA LIMA 
KALEO KELWIN AMORIM BRITO  
MARCELO BRAGA DOS SANTOS 
ART. 2º - Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação no Diário 

Oficial do Município, revogadas as disposições em contrário, revogando a 
Portaria nº205/18, de 31 de janeiro de 2018. 

ART. 3º -  Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Palácio Maximino Porpino da Silva, 08 de fevereiro de 2018.  

Pedro Coelho da Mota Filho 

Prefeito Municipal 
REGISTRADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, na 

mesma data. 
Danielle Fonseca Silva 

Secretária de Administração, respondendo 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE: 036/2017 
CONTRATO: 013/2018 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO 
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o Contrato nº 013/2018, celebrado entre 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e a empresa JUSTO 
TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO E TRANSPORTES DE MÁQUINAS PESADAS 
LTDA – EPP, para credenciamento de empresas especializadas na prestação de 
veículos de passeio, utilitários, coletivos e máquinas pesadas, com a finalidade 
de atender as demandas das diversas secretarias deste município. 
Onde se lê: 
DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato vinculado 
ao Edital de Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serviço 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 08/01/2018 à 31/12/2018, conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 

Quant
. 

veícul
o 

Quant. 
meses 

trabalhado
s 

Valor da 
Hora 

trabalha
da 

Valor. 
Unit. 

Mensal 

Valor 
Total 

18 

RETROESCAVADEIRA, tração 
4X2, à diesel em perfeito estado 
de funcionamento para no 
máximo 200 horas de serviços 
mensais. Modelo NEW 
HOLLAND / B95 B, Chassis: 
HBZNB95BEDAH08269, ano 
2013. 

01 12 
R$ 

50,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 
120.000,

00 

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 serviços mensais. 
Modelo CASE/W20E, chassis: 
HB2NW20EHBAE01015, série: 

01 12 
R$ 

50,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 
120.000,

00 

NBAE01015, ano 2011. 

20 

MOTONIVELADORA, à diesel, 
em perfeito estado de 
funcionamento, para no máximo 
200 horas de serviços mensais. 
Modelo CATERPILLA 120K, 
série: CAT0120KLJAP01263, 
ano 2011 

01 12 
R$ 

100,00 
R$ 

20.000,00 

R$ 
240.000,

00 

25 

ROLO COMPACTADOR 
VIBRATÓRIO TIPO TADEM 
(tipo CC-34B Caterpilar – chapa 
e pneu liso), à diesel, em 
perfeito estado de 
funcionamento, para no máximo 
200 horas de serviços mensais. 
Modelo XCMG XS 120PD. 

01 12 
R$ 

50,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 
120.000,

00 

 

Total global R$ 600.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serviço 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 serviços. 
Leia-se: 
DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato vinculado 
ao Edital de Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serviço 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 08/01/2018 à 31/12/2018, conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 

Quant
. 

veícul
o 

Quant. 
meses 

trabalhado
s 

Valor da 
Hora 

trabalha
da 

Valor. 
Unit. 

Mensal 

Valor 
Total 

18 

RETROESCAVADEIRA, tração 
4X2, à diesel em perfeito estado 
de funcionamento para no 
máximo 200 horas de serviços 
mensais. Modelo NEW 
HOLLAND / B95 B, Chassis: 
HBZNB95BEDAH08269, ano 
2013. 

01 12 
R$ 

50,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 
120.000,

00 

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 serviços mensais. 
Modelo CASE/W20E, chassis: 
HB2NW20EHBAE01015, série: 
NBAE01015, ano 2011. 

01 12 
R$ 

50,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 
120.000,

00 

20 

MOTONIVELADORA, à diesel, 
em perfeito estado de 
funcionamento, para no máximo 
200 horas de serviços mensais. 
Modelo CATERPILLA 120K, 
série: CAT0120KLJAP01263, 
ano 2011 

01 12 
R$ 

100,00 
R$ 

20.000,00 

R$ 
240.000,

00 

20 

MOTONIVELADORA, à diesel, 
em perfeito estado de 
funcionamento, para no máximo 
200 horas de serviços mensais. 
Modelo 120H CAT 
120HC5FM03278, ano 2004. 

01 12 
R$ 

100,00 
R$ 

20.000,00 

R$ 
240.000,

00 

25 

ROLO COMPACTADOR 
VIBRATÓRIO TIPO TADEM 
(tipo CC-34B Caterpilar – chapa 
e pneu liso), à diesel, em 
perfeito estado de 
funcionamento, para no máximo 
200 horas de serviços mensais. 
Modelo XCMG XS 120PD. 

01 12 
R$ 

50,00 
R$ 

10.000,00 

R$ 
120.000,

00 

 

Total global R$ 840.000,00 
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PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serviço é R$ 70.000,00 (setenta mil reais) perfazendo um total de R$ 
840.000,00 (Oitocentos 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 serviços. Ficando inalteradas as demais cláusulas do Contrato. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal 

CONTRATO Nº 033/2018 
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 11.431.771/0001-50, com endereço à Av. Barão do Rio Branco, 814, 
Bairro: Nova Olinda, no Município de Castanhal - Pará, neste ato representada 
pelo Sr. Secretário de Assistência Social, JOSE RAIMUNDO CARVALHO DOS 
SANTOS, portador da carteira de identidade nº. 1859873-2ª VIA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 167.098.532-68, residente e 
domiciliado na cidade de Castanhal – Pará. CLÁUSULA SEGUNDA: A 
CONTRATADA é a Empresa N O S DA MOTA TRANSPORTE inscrita no 
CNPJ/MF nº 26.794.798/0001-84, com sede estabelecida na TV Conego Luis 
Leitão, n° 2539, Bairro Centro, Município de Castanhal-Pará, representada pela 
Sr.(a), Neusa Olinda Silva da Mota, brasileira, empresária, viúva, portador do RG. 
Nº 1868621 SSP/PA e do CPF nº 199.107.462-04, residente e domiciliado na TV 
Conego Luis Leitão, nº2539, Bairro Centro, CEP 68743020 Município de 
Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente 
contrato vinculado ao Edital de Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do 
serviço de locação de veículo (s) com condutor para atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Castanhal, pelo período de 11 (ONZE) meses a contar da 
data de sua assinatura, no período de 05/02/2018 à 31/12/2018, conforme 
planilha abaixo: 

Item Descritivo 

Quant
. 

veícul
o 

Quant. 
meses 

trabalhado
s 

P. Unit. P. Total 

07 

VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 
portas laterais, motor à gasolina, ar 
condicionado, em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo VW/NOVO 
GOL 1.0 TRACK, placa OTT 0888 
2013/2014. 

01 11 
R$ 

3.000,00 
R$ 

33.000,00 

 

Total global R$ 33.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serviço é R$ 3.000,00 (três mil reais) perfazendo um total de R$ 
33.000,00 (trinta e três mil reais), sendo por conta da contratada toda e qualquer 
despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos veículos. As 
condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a execução 
dos serviços. DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os 
recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta do 
elemento de despesa: 0809 – Fundo Municipal de Assistência Social; 
08.122.0050.2.068 – Manutenção das Ações do Fundo Mun. De Assist. Social. 
010000 – Recursos Ordinários; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; Do orçamento vigente 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 vidros, 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 exigências 
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 
serviços com plantão permanente de 24 (vinte 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 serviço. h)Orientar 
os motoristas a tratarem os servidores públicos com educação, respeito, 
urbanidade e dignidade, assim evitando atritos e discussões. i)Comunicar a 
Prefeitura Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por 
parte dos servidores. 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 serviço 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 devidamente atestada pelo 
responsável, bem como, as Certidões Negativas de Tributos Federais, Estaduais, 
Municipais, Trabalhista e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS dentro 
do prazo de validade. 3-Em caso de roubo ou extravio 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 extravio do bem. 4-Cabe a contratante o abastecimento de combustível 
do veículo dentro das atividades desempenhadas da prestação dos serviços. 5-
Cabe a contratante a fiscalização da perfeita execução do objeto do presente 
instrumento pela contratada, podendo a primeira tomar todas as providências de 
rescisão e de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, no caso da contratada descumprir qualquer das cláusulas do 
contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações públicas do Município de 
Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato o servidor RODRIGO 
ALOYSIO SOUSA VINHOTE, conforme portaria 005/2018, publicada na edição 
626 do Diário Oficial do Município. DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA 
OITAVA: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente Contrato de 
Prestação de Serviço a qualquer tempo da vigência 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 inexigibilidade 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 Serviços em duas vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possam produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 02 de Fevereiro de 
2018. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Jose Raimundo 
Carvalho dos Santos, Contratante. N O S DA MOTA TRANSPORTE, Neusa 
Olinda Silva da Mota, Contratado. TESTEMUNHAS: Nome:  CPF: Nome:  CPF: 

CONTRATO Nº 034/2018 
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 11.431.771/0001-50, com endereço à Av. Barão do Rio Branco, 814, 
Bairro: Nova Olinda, no Município de Castanhal - Pará, neste ato representada 
pelo Sr. Secretário de Assistência Social, JOSE RAIMUNDO CARVALHO DOS 
SANTOS, portador da carteira de identidade nº. 1859873-2ª VIA, inscrito no 
cadastro de pessoas físicas – CPF sob o nº. 167.098.532-68, residente e 
domiciliado na cidade de Castanhal – Pará. CLÁUSULA SEGUNDA: A 
CONTRATADA é a Empresa R. DOS S. SILVA TRANSPORTES ME inscrita no 
CNPJ/MF nº 26.816.636/0001-08 com sede estabelecida na TV Heráclito Ferreira 
de Souza, n° 19, Bairro Betânia, Município de Castanhal-Pará, representada pela 
Sr.(a), Regilene dos Santos Silva, brasileira, empresária, casada (Comunhão 
Parcial de Bens), portadora do RG. Nº 3270212 PC/PA e do CPF nº 
604.585.182-04, residente e domiciliada na Rua Heráclito Ferreira, n° 19, Bairro 
Betânia, CEP: 68741620, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: 
CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato vinculado ao Edital de 
Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serviço de locação de veículo (s) 
com condutor para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Castanhal, pelo período de 11 (ONZE) meses a contar da data de sua 
assinatura, no período de 05/02/2018 à 31/12/2018, conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 
Quant

. 
Quant. 
meses 

P. Unit. P. Total 
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veícul
o 

trabalhad
os 

07 

VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 
portas laterais, motor à gasolina, ar 
condicionado, em perfeito estado de 

funcionamento. Modelo 
CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT, 

placa OTF 1352 2013/2013. 

01 11 
R$ 

3.000,00 
R$ 

33.000,00 

 

Total global R$ 33.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serviço é R$ 3.000,00 (três mil reais) perfazendo um total de R$ 
33.000,00 (trinta e três mil reais), sendo por conta da contratada toda e qualquer 
despesa com impostos, taxas, obrigações sociais e manutenção dos veículos. As 
condições de pagamento serão efetuadas mensalmente, conforme a execução 
dos serviços. DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os 
recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta do 
elemento de despesa:  0809 – Fundo Municipal de Assistência Social; 
08.122.0050.2.068 – Manutenção das Ações do Fundo Mun. De Assist. Social. 
010000 – Recursos Ordinários; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; Do orçamento vigente deste 
Município de Castanhal/Pará. DAS OBRIGAÇÕES: CLÁUSULA SEXTA: A 
CONTRATADA obriga-se: 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. 
Disponibilizar quilometragem livre. 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 vidros, pneus, rodas, calotas, farol e farol 
de neblina, sendo de inteira responsabilidade da contratada. Realizar a 
manutenção preventiva e corretiva periodicamente dos veículos com pneus e 
troca de óleo. Responder, por danos materiais ou físicos, causados, diretamente 
à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo. Apresentar 
motoristas devidamente habilitados de acordo com as exigências legais. 
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”. Obedecer ao horário de trabalho que será com disponibilização dos 
serviços com plantão permanente de 24 (vinte 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 serviço. Orientar os 
motoristas a tratarem os servidores públicos com educação, respeito, urbanidade 
e dignidade, assim evitando atritos e discussões. Comunicar a Prefeitura 
Municipal de Castanhal, qualquer atitude inconveniente e ofensiva por parte dos 
servidores. 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. Toda manutenção preventiva, corretiva, 
conserto de pneus e lavagem geral (aspiração, polimento e lubrificação) deverão 
correr por conta da contratada, inclusive com disponibilização de serviço de 
guincho 24 horas, na capital e no interior do Estado. CLÁUSULA SÉTIMA: A 
CONTRATANTE obriga-se: Realizar o pagamento atualizado em data regular; 
Efetuar o pagamento mensal, mediante apresentação pela CONTRATADA da 
Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável, bem como, as Certidões 
Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço-FGTS dentro do prazo de validade. Em caso de 
roubo ou extravio 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 extravio do bem. Cabe a contratante o 
abastecimento de combustível do veículo dentro das atividades desempenhadas 
da prestação dos serviços. Cabe a contratante a fiscalização da perfeita 
execução do objeto do presente instrumento pela contratada, podendo a primeira 
tomar todas as providências de rescisão e de penalidades previstas na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no caso da contratada descumprir 
qualquer das cláusulas do contrato, inclusive inabilitando-a para as licitações 
públicas do Município de Castanhal e para tal determina como fiscal do contrato 
o servidor RODRIGO ALOYSIO SOUSA VINHOTE, conforme portaria 005/2018, 
publicada na edição 626 do Diário Oficial do Município. DISPOSIÇÕES GERAIS:  
CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a faculdade de rescindir o presente 
Contrato de Prestação de Serviço a qualquer tempo da vigência 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 inexigibilidade 
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 Serviços em duas vias de igual 
teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, para que se 
possam produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (PA), 02 de Fevereiro de 
2018. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Jose Raimundo 
Carvalho dos Santos, Contratante. R. DOS S. SILVA TRANSPORTE, Regilene 
dos Santos Silva, Contratado, TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 035/2018 
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 ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.431.771/0001-50, com endereço 

à Av. Barão do Rio Branco, 814, Bairro: Nova Olinda, no Município de 

Castanhal - Pará, neste ato representada pelo Sr. Secretário de Assistência 

Social, JOSE RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, portador da 

carteira de identidade nº. 1859873-2ª VIA, inscrito no cadastro de pessoas 

físicas – CPF sob o nº. 167.098.532-68, residente e domiciliado na cidade 

de Castanhal – Pará. CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a 

Empresa S. DO N. AMORAS TRANSPORTE inscrita no CNPJ/MF nº 

26.812.136/0001-90, com sede estabelecida na Avenida Ignácio Cury 

Gabriel Filho, n° 153, Bairro Saudade l, Município de Castanhal-Pará, 

representada pela Sr.(a), SINDEVAL DO NASCIMENTO AMORAS 

brasileiro, empresário, casado (Comunhão Parcial de Bens) , portador do 

RG. Nº 2475326 PC/PA e do CPF nº 400.743.622-68, residente e 

domiciliado no Trecho Avenida Altamira, n° 153, Bairro Saudade, cep 

68745000 Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA 

TERCEIRA: O objeto do presente contrato vinculado ao Edital de 

Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serviço de locação de 

veículo (s) com condutor para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Castanhal, pelo período de 11 (ONZE) meses a contar da 

data de sua assinatura, no período de 05/02/2018 à 31/12/2018, conforme 

planilha abaixo: 

Item Descritivo 

Quant
. 

veícul
o 

Quant. 
meses 

trabalhad
os 

P. Unit. P. Total 

07 

VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 
portas laterais, motor à gasolina, ar 
condicionado, em perfeito estado de 

funcionamento. Modelo VW/FOX 
1.6 PRIME GTI, placa OBV0259 

2011/2012. 

01 11 
R$ 

3.000,00 
R$ 

33.000,00 

 

Total global R$ 33.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O 

preço mensal do serviço é R$ 3.000,00 (três mil reais) perfazendo um 

total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), sendo por conta da 

contratada toda e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações 

sociais e manutenção dos veículos. As condições de pagamento serão 

efetuadas mensalmente, conforme a execução dos serviços. DOS 

RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos 

necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta do 

elemento de despesa: 0809 – Fundo Municipal de Assistência Social; 

08.122.0050.2.068 – Manutenção das Ações do Fundo Mun. De Assist. 

Social. 010000 – Recursos Ordinários; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; Do orçamento 

vigente 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 vidros, pneus, 

rodas, calotas, farol e farol de neblina, sendo de inteira responsabilidade 
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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 exigências 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 serviços com plantão permanente de 24 (vinte 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 serviço. h)Orientar os motoristas a tratarem os servidores 

públicos com educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim evitando 

atritos e discussões. i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, 

qualquer atitude inconveniente e ofensiva por parte dos servidores. 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 serviço 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 

devidamente atestada pelo responsável, bem como, as Certidões 

Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS dentro do prazo de 

validade. 3-Em caso de roubo ou extravio 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 extravio do bem. 4-Cabe a contratante o abastecimento de 

combustível do veículo dentro das atividades desempenhadas da 

prestação dos serviços. 5-Cabe a contratante a fiscalização da perfeita 

execução do objeto do presente instrumento pela contratada, podendo a 

primeira tomar todas as providências de rescisão e de penalidades 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no caso da 

contratada descumprir qualquer das cláusulas do contrato, inclusive 

inabilitando-a para as licitações públicas do Município de Castanhal e 

para tal determina como fiscal do contrato o servidor RODRIGO 

ALOYSIO SOUSA VINHOTE, 95354 conforme portaria 005/2018, 

publicada na edição 626 do Diário Oficial do Município. DISPOSIÇÕES 

GERAIS:  CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a faculdade 

de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço a qualquer tempo 

da vigência 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 inexigibilidade 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 

Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 

legais visados. Castanhal (PA), 02 de Fevereiro de 2018. FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Jose Raimundo Carvalho 

dos Santos, Contratante. S. DO N, AMORAS TRANSPORTE, Sindeval 

do Nascimento Amoras, Contratado. TESTEMUNHAS: Nome: CPF: 

Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 036/2018 
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 ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.431.771/0001-50, com endereço 

à Av. Barão do Rio Branco, 814, Bairro: Nova Olinda, no Município de 

Castanhal - Pará, neste ato representada pelo Sr. Secretário de Assistência 

Social, JOSE RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, portador da 

carteira de identidade nº. 1859873-2ª VIA, inscrito no cadastro de pessoas 

físicas – CPF sob o nº. 167.098.532-68, residente e domiciliado na cidade 

de Castanhal – Pará. CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a 

Empresa M C R DIAS TRANSPORTE inscrita no CNPJ/MF nº 

29.400.834/0001-76, com sede estabelecida na AL Nova Olinda QH H 

Parque dos Castanhais, n° 10, Bairro Estrela, Município de Castanhal-

Pará, representada pela Sr.(a), Marcia Cristina Reis Dias, brasileira, 

empresária, Solteira, portador do RG. Nº 3861694 PC/PA e do CPF nº 

715.053.772-34, residente e domiciliado na Alameda Nova Olinda (CJ 

PARQUE DOS CASTANHAIS), S/N, Bairro Novo Estrela, CEP 

68743729 Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: CLÁUSULA 

TERCEIRA: O objeto do presente contrato vinculado ao Edital de 

Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serviço de locação de 

veículo (s) com condutor para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal de Castanhal, pelo período de 11 (ONZE) meses a contar da 

data de sua assinatura, no período de 05/02/2018 à 31/12/2018, conforme 

planilha abaixo: 

Item Descritivo 

Quant
. 

veícul
o 

Quant. 
meses 

trabalhado
s 

P. Unit. P. Total 

07 

VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 
portas laterais, motor à gasolina, ar 
condicionado, em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo FIAT/UNO 
MILLE WAY ECON, placa OFM 
9359 2011/2012. 

01 11 
R$ 

3.000,00 
R$ 

33.000,00 

 

Total global R$ 33.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O 

preço mensal do serviço 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 serviços. DOS 

RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos 

necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta do 

elemento de despesa: 0809 – Fundo Municipal de Assistência Social; 

08.122.0050.2.068 – Manutenção das Ações do Fundo Mun. De Assist. 

Social. 010000 – Recursos Ordinários; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; Do orçamento 

vigente 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 vidros, 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 exigências 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 serviços com plantão permanente de 24 (vinte 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 serviço. h)Orientar os motoristas a tratarem os servidores 

públicos com educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim evitando 

atritos e discussões. i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, 

qualquer atitude inconveniente e ofensiva por parte dos servidores. 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 
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disponibilização de serviço 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 

devidamente atestada pelo responsável, bem como, as Certidões 

Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS dentro do prazo de 

validade. 3-Em caso de roubo ou extravio 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 extravio do bem. 4-Cabe a contratante o abastecimento de 

combustível do veículo dentro das atividades desempenhadas da 

prestação dos serviços. 5-Cabe a contratante a fiscalização da perfeita 

execução do objeto do presente instrumento pela contratada, podendo a 

primeira tomar todas as providências de rescisão e de penalidades 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no caso da 

contratada descumprir qualquer das cláusulas do contrato, inclusive 

inabilitando-a para as licitações públicas do Município de Castanhal e 

para tal determina como fiscal do contrato o servidor RODRIGO 

ALOYSIO SOUSA VINHOTE, matricula conforme portaria 005/2018, 

publicada na edição 626 do Diário Oficial do Município. DISPOSIÇÕES 

GERAIS:  CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a faculdade 

de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço a qualquer tempo 

da vigência 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 inexigibilidade 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 

Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 

legais visados. Castanhal (PA), 02 de Fevereiro de 2018. FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Jose Raimundo Carvalho 

dos Santos, Contratante. M C R DIAS TRANSPORTE, Marcia Cristina 

Reis Dias, Contratado. TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 038/2018 
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 ESPORTE E LAZER, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 

17.859.691/0001-85, com sede estabelecida à Rua Presidente Kennedy, 

s/n, esquina com a Rua Quintino Bocaiuva, Estrela, neste Município de 

Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Secretário Municipal, 

Sr. Nailton Nazareno Carvalho de Oliveira, brasileiro, casado, professor, 

portador da carteira de identidade nº 2437282 SEGUP/PA e do CPF n.º 

626.739.472-72, residente e domiciliado à Travessa São Jorge, 1618, 

Ianetama, nesta cidade de Castanhal-Pa. CLÁUSULA SEGUNDA: A 

CONTRATADA é a Empresa L. F. C. DA SILVA COMERCIO E 

SERVIÇO inscrita no CNPJ nº 13.231.829/0001-47, com sede 

estabelecida na Rua Chico Baia, n° s/n, Bairro Apeú, Município de 

Castanhal-Pará, representada pela Leandro Francisco Cruz da Silva, 

brasileiro, empresário, solteiro, portador da RG. Nº 3998778 SSP/PA e do 

CPF nº 746.814.002-20, residente e domiciliado à Rua Chico Bahia, n° 

s/n, bairro Apeú, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato vinculado ao 

Edital de Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serviço 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
. 

veícul
o 

Quant. 
meses 

trabalhado
s 

P. Unit. P. Total 

05 CAMINHONETE, tipo F350, motor à 01 12 R$ R$ 

diesel, com carroceria de madeira, 
em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo 
FORD/F350, Placa JTM 2723, ano 
1972/1972. 

3.500,00 42.000,00 

 

Total global R$ 42.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O 

preço mensal do serviço é R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) 

perfazendo um total de R$ 42.000,00 (quarenta 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 

serviços. DOS RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os 

recursos necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à 

conta do elemento de despesa: 1415 – Secretária Municipal de Desporto e 

Laser; 27.812.0020.2.111 – Manutenção das Atividades da Sec. de 

Desporto e Laser; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 1516 – Fundo Municipal de 

Esporte e Laser; 27.812.0020.2.111 – Operacionalização das Ações do 

Fundo M. de Esporte e Laser; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; Do orçamento 

vigente 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 vidros, 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 exigências 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 serviços com plantão permanente de 24 (vinte 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 serviço. h)Orientar os motoristas a tratarem os servidores 

públicos com educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim evitando 

atritos e discussões. i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, 

qualquer atitude inconveniente e ofensiva por parte dos servidores. 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 serviço 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 

devidamente atestada pelo responsável, bem como, as Certidões 

Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS dentro do prazo de 

validade. 3-Em caso de roubo ou extravio 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 extravio do bem. 4-Cabe a contratante o abastecimento de 

combustível do veículo dentro das atividades desempenhadas da 

prestação dos serviços. 5-Cabe a contratante a fiscalização da perfeita 

execução do objeto do presente instrumento pela contratada, podendo a 

primeira tomar todas as providências de rescisão e de penalidades 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no caso da 

contratada descumprir qualquer das cláusulas do contrato, inclusive 

inabilitando-a para as licitações públicas do Município de Castanhal e 

para tal determina como fiscal do contrato o servidor ANA PAULA 

SIQUEIRA DA PONTE, matricula funcional nº 985155, conforme 
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portaria 010/2017, 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 Serviço a qualquer tempo da vigência 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 inexigibilidade 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 Serviços em duas vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas e capazes, 

para que se possam produzir seus efeitos legais visados. Castanhal (Pa), 

04 de Janeiro de 2018. FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, 

Nailton Nazareno Carvalho de Oliveira, Contratante. L. F. C. DA SILVA 

COMERCIO E SERVIÇO, Leandro Francisco Cruz da Silva, Contratado. 

TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 041/2018 
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 ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.431.771/0001-50, com endereço 

à Av. Barão do Rio Branco, 814, Bairro: Nova Olinda, no Município de 

Castanhal - Pará, neste ato representada pelo Sr. Secretário de Assistência 

Social, JOSE RAIMUNDO CARVALHO DOS SANTOS, portador da 

carteira de identidade nº. 1859873-2ª VIA, inscrito no cadastro de pessoas 

físicas – CPF sob o nº. 167.098.532-68, residente e domiciliado na cidade 

de Castanhal – Pará. CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a 

Empresa L. P. SARAIVA FREITAS inscrita no CNPJ/MF nº 

18.199.985/0001-91, com sede estabelecida na Rua Senador Antônio 

Lemos, número 267, Bairro Centro, Município de Castanhal-Pará, 

representada pelo Sr. Leandro Paulo Saraiva Freitas, brasileiro, 

empresário, Solteiro, portador do RG. Nº 5576655 PC/PA e do CPF nº 

007.445.262-21, residente e domiciliado na Rua Senador Antônio Lemos, 

número 267, Bairro Centro, Município de Castanhal-Pará. DO OBJETO: 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente contrato vinculado ao 

Edital de Credenciamento nº 002/2017 é a prestação do serviço de 

locação de veículo (s) com condutor para atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Castanhal, pelo período de 11 (ONZE) meses a 

contar da data de sua assinatura, no período de 05/02/2018 à 31/12/2018, 

conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 

Quant
. 

veícul
o 

Quant. 
meses 

trabalhado
s 

P. Unit. P. Total 

07 

VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 
portas laterais, motor à gasolina, ar 
condicionado, em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo 
CHEVROLET/CELTA 1.0 LT, placa 
OSZ 2520, 2012/2012. 

01 11 
R$ 

3.000,00 
R$ 

33.000,00 

 

Total global R$ 33.000,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O 

preço mensal do serviço 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 serviços. DOS 

RECURSOS FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos 

necessários e suficientes à garantia do pagamento correrão à conta do 

elemento de despesa: 0809 – Fundo Municipal de Assistência Social; 

08.122.0050.2.068 – Manutenção das Ações do Fundo Mun. De Assist. 

Social. 010000 – Recursos Ordinários; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de 

Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recursos Ordinários; Do orçamento 

vigente 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 vidros, 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 exigências 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 serviços com plantão permanente de 24 (vinte 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 serviço. h)Orientar os motoristas a tratarem os servidores 

públicos com educação, respeito, urbanidade e dignidade, assim evitando 

atritos e discussões. i)Comunicar a Prefeitura Municipal de Castanhal, 

qualquer atitude inconveniente e ofensiva por parte dos servidores. 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 serviço 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 

devidamente atestada pelo responsável, bem como, as Certidões 

Negativas de Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhista e 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS dentro do prazo de 

validade. 3-Em caso de roubo ou extravio 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 extravio do bem. 4-Cabe a contratante o abastecimento de 

combustível do veículo dentro das atividades desempenhadas da 

prestação dos serviços. 5-Cabe a contratante a fiscalização da perfeita 

execução do objeto do presente instrumento pela contratada, podendo a 

primeira tomar todas as providências de rescisão e de penalidades 

previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, no caso da 

contratada descumprir qualquer das cláusulas do contrato, inclusive 

inabilitando-a para as licitações públicas do Município de Castanhal e 

para tal determina como fiscal do contrato o servidor RODRIGO 

ALOYSIO SOUSA VINHOTE, matricula conforme portaria 005/2018, 

publicada na edição 626 do Diário Oficial do Município. DISPOSIÇÕES 

GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a faculdade 

de rescindir o presente Contrato de Prestação de Serviço a qualquer tempo 

da vigência 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 inexigibilidade 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 

Serviços em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas 

testemunhas idôneas e capazes, para que se possam produzir seus efeitos 

legais visados. Castanhal (PA), 02 de Fevereiro de 2018. FUNDO 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Jose Raimundo Carvalho 

dos Santos, Contratante. L. P. SARAIVA FREITAS, Leandro Paulo 

Saraiva Freitas, Contratado. TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: CPF: 


