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EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°001/2017/CMC/DA 
N° do Termo Aditivo: 001/2018. N° do Contrato: 
001/2017/CMC/DA. Partes: Câmara Municipal de 
Castanhal – CONTRATANTE. Carlos Eduardo Aquino 
Barbosa – Contratado. Objeto: a prestação de serviços, por 
prazo determinado e sem qualquer vínculo com o serviço 
público, do CONTRATADO, exercendo o cargo de 
motociclista, com carga horaria de 06 (seis) horas diárias. 
Justificativa: Aditivo de renovação de Contrato, conforme 

orientação da Resolução n°003/2016 – TCM/PA. Vigência: 
01/02/2018 a 31/01/2019. Valor: R$1.053,18. Dotação 
Orçamentaria: 01.031.0001.2 098. Fonte de Recurso: 
010000. Foro: Castanhal/PA. Data de Assinatura: 
01/02/2018. Ordenador Responsável: LUCIANA 
CASTANHEIRA SALES 

EXTRATO DO CONTRATO N°001/2018/CMC/DA 
N° do Contrato: 001/2018/CMC/DA. Partes: Câmara Municipal de 

Castanhal – CONTRATANTE. Antônio Adailson Viana da Silva– 

Contratado. Objeto: a prestação de serviços, por prazo determinado e sem 

qualquer vínculo com o serviço público, do CONTRATADO, exercendo 

o cargo de servente, com carga horaria de 06 (seis) horas diárias. 

Justificativa: Todos os aprovados, para o cargo de Servente encontra-se 

readaptados, com problemas de saúde devidamente comprovados. O 

servidor e o cargo pretendido para a contratação temporária se amoldam 

ao permissivo legal vigente neste município, bem como as orientações da 

Resolução n°003/2016 – TCM/PA. Vigência: 01/02/2018 a 31/01/2019. 

Valor: R$1.053,18. Dotação Orçamentaria: 01.031.0001.2 098. Fonte de 

Recurso: 010000. Foro: Castanhal/PA.  Data de Assinatura: 01/02/2018. 

Ordenador Responsável: LUCIANA CASTANHEIRA SALES 

 
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 

Prefeitura Municipal de Castanhal, CNPJ 05.121.991/0001-84, torna 

público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 

Castanhal – SEMMA/CASTANHAL a Licença Prévia para Pavimentação 

e Drenagem Pluvial, para o endereço Rua Padre Salvador Tracaioli, 

Alameda Esperança, Passagem do Arame, Rua “Sem Nome”, bairro 

Pirapora, s/n° Castanhal-PA através do processo N° 00117/2018 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO firmado entre a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e o Sr. DAMIÃO 

MENEZES DE BARROS, que tem por objeto a locação do imóvel 

localizado na Rua Senador Antônio Lemos, n° 1003, bairro centro, nesta 

cidade, Estado do Pará, destinado ao funcionamento da Secretaria de 

Transporte e Trânsito - SEMUTRAN. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica 

alterado o prazo do aluguel previsto na CLÁUSULA TERCEIRA – DO 

PRAZO que passará de 31/12/2017 para 02/01/2018 a 31/12/2018. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica inalterado o valor do aluguel previsto na 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E PAGAMENTO que 

permanecerá de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais). Parágrafo Único -

O valor mensal acima mencionado deverá ser pago pela LOCATÁRIA até 

o dia 15 (quinze) de cada mês, mediante depósito bancário no Banco Itaú, 

Agência 2795, Conta 10666-1, Nome: DAMIÃO MENEZES DE 

BARROS, CPF Nº 140.341.401-78, o comprovante de depósito ficará 

valendo como recibo de aluguel. CLÁUSULA TERCEIRA: A dotação 

orçamentária prevista na CLÁUSULA DÉCIMA – DOS RECURSOS, 

passando as despesas decorrentes do presente Termo Aditivo a correr por 

conta da seguinte dotação orçamentária: 18.18 – Secretaria Municipal de 

Transporte  e Trânsito: 06 181 0050 2.103 – Gestão das Atividades 

Secretaria Municipal de Transporte e Transito: 3.3.90.36.00 – Outros 

Serviços de terceiros pessoa física: 010000 – Recursos Ordinários. 

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo será publicado no 

Diário Oficial do Município, nos termos da Lei Orgânica Municipal ou no 

Quadro de Avisos da Prefeitura. Todas as demais cláusulas e condições 

do contrato ora aditado que não foram expressamente alteradas por este 

termo são aqui ratificadas, permanecendo íntegras e inalteradas para todos 

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

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

de duas testemunhas idôneas e capazes, para produzir os efeitos jurídicos 

esperados. Castanhal(PA), 02 de janeiro de 2018. PEDRO COELHO DA 

MOTA FILHO, Prefeito Municipal. DAMIÃO MENEZES  DE 

BARROS, Locador. Testemunhas: 1.______2._______ 

TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO firmado entre a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL e o Srª. ANTONIA CARLOS DE MATOS, 
brasileira,  inscrita no  CPF Nº 235.766.182-87, e RG nº 6125923 SEGUP/PA,  
residente e domiciliada na Av. Barão do Rio Branco, nº 2151, Ap.502, Ed. João 
Coelho da Mota, Centro, Castanhal-Pa, que tem por objeto a locação do imóvel 
localizado na Tv. Cônego Luiz Leitão, nº 2849,  Bairro Estrela, neste Município, 
destinado ao funcionamento da Base da Guarda Municipal. CLÁUSULA 
PRIMEIRA: Fica alterado o prazo do aluguel previsto na CLÁUSULA TERCEIRA 
– VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO DO CONTRATO que passará de 13/01/2018 para 
14/01/2018 a 14/01/2019. CLÁUSULA SEGUNDA: Fica inalterado o valor do 
aluguel previsto na CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DO PAGAMENTO 
DO ALUGUEL que permanecerá de R$2.727,27 (Dois mil setecentos e vinte e 
sete reais e vinte e sete centavos).  Parágrafo Único - O valor mensal acima 
mencionado deverá ser pago pela LOCATÁRIA até o dia 15 (quinze) de cada 
mês, mediante depósito bancário no Banco do Brasil, Agência 0708-0, Conta 
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6709-1, Nome: ANTONIA CARLOS DE MATOS, CPF Nº 235.766.182-87, o 
comprovante de depósito ficará valendo como recibo de aluguel. CLÁUSULA 
TERCEIRA: A dotação orçamentária prevista na CLÁUSULA SEXTA – DOS 
RECURSOS, passando as despesas decorrentes do presente Termo Aditivo a 
correr por conta da seguinte dotação orçamentária: 01.01 – Gabinete do Prefeito; 
04 122 0060 2. 132 – Gestão do Gabinete do Prefeito; 3.3.90.36.00 – Outros 
Serviços de Terceiros pessoa física; 010000- Recursos Ordinários; CLÁUSULA 
QUARTA: O presente Termo Aditivo será publicado no Diário Oficial do 
Município, nos termos da Lei Orgânica Municipal ou no Quadro de Avisos da 
Prefeitura. Todas as demais cláusulas e condições do contrato ora aditado que 
não foram expressamente alteradas por este termo são aqui ratificadas, 
permanecendo íntegras e inalteradas para todos os efeitos jurídicos e legais. E 
por estarem justos os convenentes firmam o presente instrumento, em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, sob vistas de duas testemunhas idôneas e 
capazes, para produzir os efeitos jurídicos esperados. Castanhal(PA), 14 de 
janeiro de 2018. PEDRO COELHO DA MOTA FILHO, Prefeito Municipal, 
ANTONIA CARLOS DE MATOS, Locadora. Testemunhas: 1._____2._______    

 

 

 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
PORTARIA Nº 436/18, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018. 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

SILVAN FRANCISCO DA SILVA, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE: 

Art.1º - NOMEAR, o servidor DILMAR NONATO PAES 

PEREIRA, matrícula nº 75142-1/1, na função de Coordenador do Apoio 

Administrativo, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, para fiscal 

dos serviços do Processo Pregão Presencial SRP nº 094/2017, cujo objeto 

é a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA OU CORRETIVA, INSTALAÇÃO OU 

DESMONTAGEM DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM 

REPOSIÇÃO DE PEÇAS, para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Saúde de Castanhal-PA, pelo período de 12 (doze) meses. 

Art.2º - Esta portaria entra em vigor no dia 08 de Fevereiro de 2018, 

revogadas as disposições em contrário. 

Art.3º - Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, aos 08 

dias do mês de Fevereiro de 2018. 

SILVAN FRANCISCO DA SILVA 

Secretário Municipal de Saúde de Castanhal 

Decreto nº 015/2017, de 02 de Janeiro de 2017. 

 

 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL N° 015/2018 

Castanhal, 31 de Janeiro de 2018. 

A 

NACIONAL INCORPORADORA EIRELE - EPP. 

Att.: Srº Hernani Luiz Oliveira da Silva. 

Ref: Construção do Centro de Acolhimento de Adulto – Contrato 

009/2015.   

Prezado Senhor,  

Com os cumprimentos de estilo, em face de sua Contra-Notificação 

datada de 08/01/2018, protocolada nesta Secretaria em 08/01/2018, 

informamos que o seu pleito de compensar, em medições futuras, os 

valores recebidos indevidamente sem a devida execução dos serviços, 

informamos que a Secretaria Municipal de Saúde, unidade ordenadora de 

despesas do contrato, manifestou-se contrária á aceitação das proposições 

de vossa empresa (conforme cópia do ofício 401/2018, anexo). Devendo 

vossa empresa proceder à devolução no montante de R$ 33.729,04 (trinta 

e três mil, setecentos e vinte e nove reais e quatro centavos), corrigidos 

monetariamente pelo índice da poupança desde a data do recebimento até 

a data efetiva da devolução, diretamente para a conta bancária vinculada 

ao objeto de execução, a saber: Caixa Econômica Federal, Agência 0898, 

operação 006, Conta Corrente 624040-5, em favor do Fundo Municipal 

de Saúde de Castanhal, CNPJ: 07.918.201/0001-11. Devendo vossa 

empresa apresentar o comprovante de devolução dos valores recebidos 

indevidamente, no prazo de 48hs.  

Para efetuar a atualização dos valores a devolver orientamos utilizar a 

“calculadora do cidadão” disponível no portal do Banco Central do Brasil, 

devendo a tela do resultado da correção ser enviada junto com o 

comprovante de devolução. 

Não obstante, informamos ainda que a medição nº 07, vinculada a 

nota fiscal nº 33, encontra-se cancelada.  

Cabe, por fim, enfatizar que, em não ocorrendo a devolução dos 

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

vossa empresa a todas as penalidades prevista no contrato bem como na 

legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93.  

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

esclarecimento. 

Atenciosamente, 

PEDRO COELHO DA M. FILHO 

Prefeito Municipal 

FRANCISCO ANDRÉ C. E SILVA 

Secretário de Planejamento 

 
ERRATA AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO   Nº 001/2017 
OBJETO: MÉDICO PERITO 
CONTRATADO : JOSÉ NEWTON FERNANDES DA COSTA 

Por equívoco de digitação, fica corrigida a redação do TERMO 

ADITIVO acima referido, na Cláusula Primeira : “Onde se lê: 

31/12/2017,  leia-se:  02/01/2018  ”; e “Onde se lê: Castanhal – PA, 31 de 

dezembro de 2017, leia-se: Castanhal –PA, 02 de janeiro de 2018 ”. 

Incluir na Clausula Segunda o Parágrafo Único, com a seguinte 

redação: 

“Parágrafo Único – as despesas correrão por conta da seguinte 

dotação: 09.122.0037  ADMINISTRAÇÃO GERAL / 3.3.90.39.56.00 – 

SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA” 

Castanhal, 09 de fevereiro de 2018 

Gilberto de Souza Afonso 

Presidente Interino IPMC 
ERRATA  AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO   Nº 002/2017 
OBJETO: MÉDICO PERITO 
CONTRATADO : JOSÉ RAUL ROCHA DE ARAÚJO 

Por equívoco de digitação, fica corrigida a redação do TERMO 

ADITIVO acima referido, na Clausula Primeira : “Onde se lê: 

31/12/2017,  leia-se:  02/01/2018  ”; e “Onde se lê: Castanhal – PA, 31 de 

dezembro de 2017, leia-se: Castanhal –PA, 02 de janeiro de 2018 ”. 

Incluir na Clausula Segunda o Parágrafo Único, com a seguinte 

redação: 

“Parágrafo Único – as despesas correrão por conta da seguinte 

dotação: 09.122.0037  ADMINISTRAÇÃO GERAL / 3.3.90.39.56.00 – 

SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA” 

Castanhal, 09 de fevereiro de 2018 

Gilberto de Souza Afonso 

Presidente Interino IPMC 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E LICITAÇÃO 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE: 036/2017 
CONTRATO: 011/2018 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO 
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o Contrato nº 011/2018, celebrado entre 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL e a empresa PRECAL 
CONSTRUTORA EIRELI - 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, conforme planilha abaixo: 
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Item Descritivo 
Quant. 

veículos 

Quant. 
meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

12 

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

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

01 12 
R$ 

5.800,00 
R$ 

69.600,00 

14 

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

aérea de fibra de vidro isolada para 
manutenção de iluminação pública, 

em perfeito estado de funcionamento. 
Modelo FORD / CARGO 1317 E, 
placa JWD 2767, ano 2008/2009. 

01 12 
R$ 

7.500,00 
R$ 

90.000,00 

 

Total global R$ 159.600,00 

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, 
conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 

Quant. 
meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

12 

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

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

01 12 
R$ 

5.800,00 
R$ 

69.600,00 

14 

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

aérea de fibra de vidro isolada para 
manutenção de iluminação pública, 

em perfeito estado de funcionamento. 
Modelo VW / 17.210 MOTOR 

CUMMINS, placa MVQ 6586, ano 
2000/2000. 

01 12 
R$ 

7.500,00 
R$ 

90.000,00 

 

Total global R$ 159.600,00 

Ficando inalteradas as demais cláusulas do Contrato. 
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO 
Prefeito Municipal 

CONTRATO Nº 044/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito 
público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.918.201/0001-11, com sede 
estabelecida à Trav. Conego Leitão, n.º 1943, Bairro: Centro, neste Município de 
Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Secretário Municipal, Sr. 
Silvan Francisco da Silva, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de 
identidade nº 2674301 SEGUP/PA e do CPF n.º 565.380.222-00, residente e 
domiciliado à Rua Marechal Deodoro, 194, apartamento 301, bloco C, bairro 
Ianetama, nesta cidade de Castanhal-Pa. CLÁUSULA SEGUNDA: A 
CONTRATADA é a Empresa JOSE EVALDO LIMA FELIX inscrita no CNPJ nº 
27.629.714/0001-10, com sede estabelecida na Alameda Treze de Maio, número 
160, Bairro Santa Lídia, Município de Castanhal-Pará, representada pelo Sr. Jose 
Evaldo Lima Felix, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG. Nº 1637671 
PC/PA e do CPF º 301.451.472-15, residente e domiciliado à Alameda Treze de 
Maio, número 160, Bairro Santa Lídia, 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 01/02/2018 à 31/12/2018, conforme planilha abaixo: 

Item Descritivo 
Quant. 

veículos 

Quant. 
meses 

trabalhados 
P. Unit. P. Total 

07 
VEÍCULO TIPO PASSEIO, 04 portas 

laterais, motor à gasolina, ar 
01 11 

R$ 
3.000,0

R$ 
33.000,00 

condicionado, em perfeito estado de 
funcionamento. Modelo FIAT/UNO 

WAY 1.0, Placa OFQ 0246, ano 
2012/2013. 

0 

 

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: 0716– Fundo Municipal de Saúde; 10.122.0050.2.034 – 
Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 
10.302.0137.2.056 – Manutenção da Gestão Plena; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
012900 – Transferências de Recursos do SUS; 010000 – Recurso Ordinário; 
10.302.0137.2.057 – Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento – UPA; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso 
Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0137.2.050 – 
Manutenção Das Atividades do Hospital Municipal; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
10.302.0136.2.041 – Operacionalização do Programa da Atenção Primária – 
Atenção Básica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de 
Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 
010000 – Recurso Ordinário; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 
10.302.0137.2.054 – Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU; 012900 – Transferências de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – 
Transferências de Recursos do SUS; 10.302.0047.2.064 – Operacionalização 
das Atividades de Vigilância Epidemiológica; 010000 – Recurso Ordinário; 
012900 – Transferências de Recursos do SUS; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços 
de Terceiros Pessoa Jurídica; 010000 – Recurso Ordinário; 012900 – 
Transferências de Recursos do SUS; 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 
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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 DILMAR 
NONATO PAES PEREIRA, matricula funcional nº 75142-1/1, conforme portaria 
2808/2017, publicada na edição 623 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS:  CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de 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), 31 de janeiro de 2018. FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE,  Silvan Francisco da Silva, Contratante. JOSE EVALDO LIMA FELIX, 
Jose Evaldo Lima Felix, Contratado. TESTEMUNHAS: Nome: CPF: Nome: CPF: 

CONTRATO Nº 045/2018 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ENTRE AS PARTES A SEGUIR 
IDENTIFICADAS COMO CONTRATANTE E CONTRATADO, RESOLVEM DE 
COMUM ACORDO E NOS MELHORES TERMOS DE DIREITO, AJUSTAR E 
CONTRATAR O SEGUINTE: DAS PARTES: CLÁUSULA PRIMEIRA: A 
CONTRATANTE é a PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL, pessoa 
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.121.991/0001-84, 
com sede estabelecida à Av. Barão do Rio Branco, n.º 2232, Bairro: Centro, 
neste Município de Castanhal – Pará, representada neste ato pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Pedro Coelho da Mota Filho, brasileiro, casado, arquiteto, portador 
da carteira de identidade nº 3217611 SEGUP/PA e do C.P.F n.º 057.959.822-53, 
residente e domiciliado à Rodovia BR 316, s/n, nesta cidade de Castanhal-Pa. 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA é a Empresa M. L. F. FEITOSA – ME 
inscrita no CNPJ/MF nº 14.263.650/0001-34, com sede estabelecida na Al. Elias 
Moreira, nº 604, Caiçara, Município de Castanhal-Pará, representada pela Srª. 
Maria Limara Ferreira Feitosa, brasileira, empresária, casada, portador do RG. Nº 
2554128 PC/PA e do CPF nº 747.067.213-34, residente e domiciliada à Al. Elias 
Moreira, nº 604, Caiçara, 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 03 (Três) meses a contar da data de sua assinatura.  

Item Descritivo 
Quant. 
veícul

os 

Quant. 
meses 

trabalhado
s 

P. Unit. P. Total 

26 

Locação de veículo tipo caminhão, 
truck poli-guindaste de remoção de 

container para coleta de lixo. Modelo 
VW/13.180 E, placa MWC 6073, ano 

2006/2006. 

01 03 
R$ 

6.400,0
0 

R$ 
19.200,00 

26 

Locação de veículo tipo caminhão, 
truck poli-guindaste de remoção de 

container para coleta de lixo. Modelo 
VW/13.180, placa NFO 7159, ano 

2003/2004. 

01 03 
R$ 

6.400,0
0 

R$ 
19.200,00 

26 

Locação de veículo tipo caminhão, 
truck poli-guindaste de remoção de 

container para coleta de lixo.  Modelo 
VW/13.180 CNM, placa JVV 5791, 

ano 2008/2008. 

01 03 
R$ 

6.400,0
0 

R$ 
19.200,00 

 

Total global R$ 57.600,00 

PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CLAÚSULA QUARTA: O preço 
mensal do serviço é R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) perfazendo 

um total de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais), sendo por 
conta da contratada toda e qualquer despesa com impostos, taxas, obrigações 
sociais e manutenção dos veículos. As condições de pagamento serão efetuadas 
mensalmente, conforme a execução dos serviços. DOS RECURSOS 
FINANCEIROS: CLAÚSULA QUINTA: Os recursos necessários e suficientes à 
garantia do pagamento correrão à conta do elemento de despesa: 2201 – 
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Desenvolvimento; 15.122.0056.2.132 – 
Manutenção das Atividades da Sec. De Infraestrutura; 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 CINTIA 
KARINA CAVALCANTE, matricula funcional nº 9989528-1 conforme portaria 
003/2018, publicada na edição 631 do Diário Oficial do Município. 
DISPOSIÇÕES GERAIS: CLÁUSULA OITAVA: A CONTRATANTE tem a 
faculdade de rescindir o presente Contrato de Prestação de 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), 10 de Janeiro de 2018. PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CASTANHAL, Pedro Coelho da Mota Filho, Contratante. M. L. F. 
FEITOSA – ME, Maria Limara Ferreira Feitosa, Contratado. TESTEMUNHAS: 
Nome:  CPF: Nome: CPF: 


