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CONVÊNIO Nº 01/2006.
TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA COM ENCARGOS QUE  ENTRE SI 
CELEBRAM A AGENCIA DE REGULAÇÃO E 
CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
ESTADO DO PARÁ-ARCON E O CENTRO  DE 
PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES, 
COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA.

Pelo presente instrumento  de convênio, com base  nos preceitos constitucionais e legais 
em vigor , na melhor forma de direito, a AGÊNCIA  DE REGULAÇÃO E CONTROLE 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ-ARCON, autarquia estadual, 
criada pela Lei Estadual 6.099, de 30 de dezembro de 1997, com sede na cidade de 
Belém, Estado do Pará, na Rua dos Tamoios no 1578, inscrita no C.N.PJ/MF no 

02.598.119/0001-33, sob o nº 02.598.119/0001-33, neste ato representada pelo seu 
Diretor Geral, Dro CARLOS ACATAUASSÚ NUNES, brasileiro, engenheiro civil, casado, 
portador da carteira de identidade nº  3.277.637-SEGUP/PA e CPF/MF nº000.314.022-91, 
residente e domiciliado nesta cidade e CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO 
CHAVES”, inscrito no  C.N.P.J sob o n.º03.664.871/0001-80, sediado na cidade de 
Belém, à Rodovia dos Trabalhadores s/n Bengui, neste ato representado por seu Diretor, 
Senhor Joaquim Batista Freitas de Araújo, portador do CIC / MF nº.049.126.592-15, e C. I 
n º 7148-D-CREA-PA, residente e domiciliado  na cidade de Belém-Pa., resolvem celebrar 
o presente CONVÊNIO, observada a legislação em vigor, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Convênio tem por objetivo a conjugação de esforços entre os partícipes, 
visando o apoio técnico a ser prestado pelo CPCRC-Centro de Perícias Científicas 
Renato Chaves à  ARCON em relação à vistoria da frota veicular utilizada nos Serviços de 
Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, sob gerenciamento da Agência.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A vistoria da frota será executada nas unidades regionais  
administradas pelo CPCRC e localizadas nos Municípios de Belém, Castanhal, Marabá e 
Santarém ou ainda em locais previamente  aprovados pela ARCON.

Unidade Regional Município Endereço
Sede Belém Rod. dos Trabalhadores,s/n

Bairro Benguí 
Nordeste do Pará Castanhal Rua Major Wilson dos Santos, 54 

Bairro Cristo
Sudeste do Pará Marabá Folha 33 -Quadra/Lote Especial 
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Bairro Nova Marabá
Sudoeste do Pará Santarém Av. Borges Leal,s/n

Bairro Santa Clara

PARAGRAFO SEGUNDO: Todas as unidades regionais deverão estar aptas à execução 
do serviço de vistoria veicular, excetuando-se a Unidade Regional do Sudoeste do Pará 
que deverá estar instalada em até 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura deste 
Convênio, cabendo a ARCON dispensar ao CPCRC 1(uma) passagem aérea Belém/ 
Santarém/Belém e 3(três) diárias com essa finalidade.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

Os partícipes declaram sujeição, no que couber, a da Instrução Normativa  n.º 001/97 da 
Secretaria do Tesouro Nacional e das disposições Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, bem como ao regimento interno do T.C.E-PA.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA:

O presente convênio terá vigência de 12(doze) meses, prorrogáveis por igual período,
passando a vigorar a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA: DA COMISSÃO:

4.1-Para dar cumprimento ao desenvolvimento das atividades que decorrerão do presente 
convênio, fica criada uma Comissão constituída por 02(dois) representantes de cada 
partícipe:
 Representante da ARCON - Responsáveis pelo acompanhamento da parte 

operacional do convênio, denominado Coordenador Técnico do Convênio será 
representada pela Gerente do Grupo Técnico de Transportes rodoviário e seus
delegados, sendo: Os supervisores Regionais de Fiscalização de Campo-
Supervisores II  e os Técnicos em Regulação atuantes em ações voltadas para a 
vistoria veicular.

 Representante da ARCON - Responsável pelo controle dos recursos repassados ao 
CPCRC, denominado Coordenador Financeiro do Convênio, será representada 
pelo Supervisor I Michel Guerreiro Shibata.
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 Representante do CPCRC - Responsável pela execução e acompanhamento dos 
compromissos assumidos pela atividade, denominado Coordenador Técnico do 
Convênio.Posteriormente o CPRC informará  à ARCON.

 Representante do CPCRC – Responsável pelo controle dos recursos repassados 
pela ARCON, denominado Coordenador Financeiro do Convênio. Posteriormente 
o CPRC informará  à ARCON.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES:

5.1-Compete à ARCON:

5.1.1 – Emitir autorização em meio impresso e/ou magnético com prazo de validade para 
a realização da vistoria veicular, informando no mínimo: nome do operador, placa do 
veículo, n° do RENAVAM  e n° do boleto bancário referente à Taxa de Vistoria;

5.1.2 - Fornecer ao CPCRC o modelo de laudo de vistoria a ser aplicado;

5.1.3 – Fornecer ao CPCRC as informações sobre as alterações a serem inseridas no 
Laudo de Vistoria em função das necessidades de adequação do veículo para cada tipo 
de serviço;

5.1.4 – Planejar, em conjunto com o CPCRC, as ações necessárias para o atendimento 
dos operadores nos municípios que ainda não dispõem de unidades regionais instaladas;

5.1.5. Repassar ao CPCRC, mensalmente, os recursos correspondentes as vistorias 
realizadas conforme ANEXO I,  até o 20º dia útil subseqüente ao mês que o CPRC 
apresentou o Relatório de Vistoria Veicular à ARCON acompanhados dos originais do 
Laudo de Vistoria ;

5.1.6. Fornecer passagens e diárias aos peritos do Centro de Perícias “Renato Chaves”, 
quando designados a executar vistoria em veículos já integrantes do sistema de 
transporte sob gerenciamento da ARCON e em municípios não contemplados no presente 
convênio;

5.1.7. Prestar orientação, bem como, fornecer toda a documentação, em especial os atos 
normativos e regulamentares necessários à realização das vistorias;

5.1.8. Promover a fiscalização das unidades regionais de vistoria veicular para o 
atendimento adequado das atividades conveniadas, verificando, além dos procedimentos 
adotados a estrutura técnica e a infra-estrutura utilizada.
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5. 2.- Compete ao Centro de Perícias Científicas “ Renato Chaves” :

5.2.1. Fornecer os recursos humanos, materiais e técnicos que se fizerem necessários de 
forma a atender plenamente o objetivo conveniado;

5.2.2. Executar vistoria veicular mediante apresentação por parte do operador dos 
seguintes documentos ao perito vistoriador:

a) Autorização expedida pela ARCON, dentro do prazo de validade;
b) Boleto bancário referente à taxa de vistoria, comprovando o pagamento; e
c) CRLV - Certificado de Vistoria e Licenciamento do Veículo, expedido pelo 

DETRAN, dentro do prazo de validade.

5.2.3. Adotar o modelo de laudo de vistoria estabelecido pela ARCON;

5.2.4. Propor à ARCON alterações a serem inseridas no Laudo de Vistoria em função das 
necessidades identificadas durante a execução do serviço;

5.2.5. Cumprir com a programação de vistoria definida pela ARCON;

5.2.6. Planejar, em conjunto com o ARCON, as ações necessárias para o atendimento 
dos operadores nos municípios que ainda não dispõem de unidades regionais instaladas;

5.2.7. Enviar à ARCON, mensalmente, o Relatório de Vistoria Veicular acompanhado dos 
originais do Laudo de Vistoria;

5.2.8. Manter as unidades regionais de vistoria veicular em condições adequadas ao 
pleno atendimento das atividades conveniadas;

5.2.9. Fornecer ao operador, imediatamente após o término da vistoria veicular, cópia do 
laudo devidamente assinada pelo perito vistoriador;

5.2.10. Admitir à execução de vistoria veicular exclusivamente perito vistoriador, que 
responderá civil e criminalmente pelo laudo emitido, vinculado ao CPCRC  e com as 
obrigações em dias junto ao CREA-PA. 

CLÁUSULA SEXTA: DOS RECURSOS FINANCEIROS:

6.1.Pela realização de vistoria veicular a ARCON repassará recursos mensalmente ao 
Centro de Perícias “ Renato Chaves” , de acordo com o número de vistorias realizadas 
e informadas  no período à ARCON, conforme Cláusula Quinta Item 5.1 Subitem 5.1.5 e 
Item 5.2 Subitem 5.2.7.   
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6.2. Para o implemento da Cláusula Quinta item 5 subitem 5.1.6 da do presente convênio, 
a ARCON destinará os recursos financeiros abaixo discriminados:

Exercício de 2006.: 80.201.26.1003.4683:
Elemento de Despesa: 339014- R$-59.179,00.
Elemento de Despesa:339033-R$-14.794,00.

Total-R$ 73.973,00(Setenta e três mil, novecentos e setenta e três reais)

Exercício de 2007: 80.201.26.1003.4683:
Elemento de Despesa: 339014- R$-19.202,00.
Elemento de Despesa:339033-R$-4.775,00.

Total-R$ 23.997,00(Vinte três mil, novecentos e noventa e sete reais).

TOTAL:R$-97.970,00 (Noventa e sete mil , novecentos e setenta reais)

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA:  A liberação dos recursos financeiros será interrompida total 
ou parcialmente  quando não forem cumpridas as obrigações citadas neste Convênio .

CLÁUSULA SÉTIMA:DA CONFIDENCIALIDADE:

As informações levantadas pelos partícipes serão consideradas de caráter confidencial e 
de propriedade da ARCON, o que implica no compromisso do Centro de Perícias “ 
Renato Chaves”em não divulgá-las, em nenhuma hipótese à terceiros, sendo vedado a 
sua reprodução, divulgação ou utilização total ou parcial para quaisquer outros fins  que 
não expressos no presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:

A publicação do extrato do presente Convênio será providenciada pela ARCON no Diário 
Oficial do Estado, no Prazo de 10 (dez) dias, permanecendo seu inteiro teor à disposição 
do Tribunal de Contas do Estado, para efeito de controle.

CLÁUSULA NONA : DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Para efeito de prestação de contas físico e financeira dos recursos financeiros 
decorrentes o presente convênio o Centro de Perícias “Renato Chaves” deverá 
apresentar os seguintes documentos: 

1. Relatório de cumprimento do objeto;
2. Plano de trabalho;



Rua dos Tamoios, Nº 1578 – Batista Campos – Fone / Fax (091) 241.9952 / 241.1717 - Belém – Pará - Brasil. 6

3. Relatório de execução físico-financeiro, contendo:
3.1.Execução da receita e despesa evidenciando o saldo;
3.2.Relação de pagamentos;
3.3.Cópia do extrato da conta bancária específica;
3.4.Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos;
3.5.Conciliação do saldo bancário quando for o caso;
3.6.Comprovante de recolhimento dos recursos não aplicados;

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO:

Fica eleito o foro da Comarca de Belém do Estado do Pará, para dirimir quaisquer litígios 
oriundos deste Convênio, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ASSINATURA:

E, por assim estarem de acordo, firmam o presente Convênio em 03 (três) vias de igual 
teor e forma, para que produza seus efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo, 
que também o subscrevem.

Belém, 03 de maio de 2006.

    
Dr.  CARLOS ACATAUASSU NUNES

  Diretor Geral da ARCON.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS “RENATO CHAVES”
Joaquim Batista Freitas de Araújo

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CI/RG CI/RG 
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CPF N° CPF N°

ANEXO I

TIPO DE VEÍCULO VALOR DO REPASSE

Veículo Microônibus
(Até 20 passageiros)

22 UPFS

Veículo ônibus de pequena 
capacidade

                45 UPFS

Veículo ônibus de média e 
alta capacidade

45 UPFS
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