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CONTRATO Nº 01-070116/5 PMM - PP – SEIDUR 

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO ENTRE A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTRURA E 

DESENVOLVIMENTO URBANO E A EMPRESA W S 

DO LAGO-ME NA FORMA ABAIXO: 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ/MF sob o nº. 01.611.666/0001-49, sediada à Rodovia BR-

316, s/n – km 13 – Centro – Marituba- Pará, CEP: 67.200-000, doravante denominado 

CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Mário Henrique de Lima 

Bíscaro, Brasileiro, RG: 2483443- SSP/PA e CPF nº 565.290.152-72, domiciliado e residente na 

Rodovia BR 316 km 015, Conjunto Residencial Parque Verde, nº 01-E Bairro: Parque Verde, CEP: 

67.200-000 com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 

DESENVOLVIMENTO URBANO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 01.611.666/0001-49, sediada na Rodovia BR-316, s/n – km 13 – Centro – Marituba- 

Pará, CEP: 67.200-000 neste ato representado por seu Secretário LUIZ FERNANDO DA GRAÇA 

OLIVEIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 061905-0 e CPF nº 219.194.612-72 

residente e domiciliado na Rua Cairu, nº 13 Bairrro: Tapanã Icoraci Belém/PA, e de outro lado, a 

empresa W S DO LAGO - ME CNPJ 23.691.168/0001-96, com sede na Endereço: Conjunto Nova 

Marituba nº 04 Bairro: Nova Marituba I Município de Marituba Estado do Pará CEP: 67.200-000 

denominada CONTRATADA, representada pela  Sra, RG nº 0512898882014-9 SSP/MA e do CPF nº 

617.240.573-08 domiciliado (a) e residente na Estrada Pirelli nº 32 Decouville Marituba-PA CEP 

67.200-000 firmam o presente Termo, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas, por 

haver sido proclamada vencedora no Pregão Presencial nº 5/20151112-01-PMM-PP-SEIDUR, 

devidamente homologada pela ordenadora de despesas, decidiram assinar o presente contrato, que 

será regido pelas cláusulas e condições que mutuamente acordam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada para fornecimento 

de refeições preparadas, tipo “marmitex” para atender as demandas da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano no município de Marituba/PA. 

1.2. O objeto do presente contrato, deverá ser executado de acordo com o estabelecido no Pregão 

Presencial nº 5/20151112-01-PMM-PP-SEIDUR  

1.3. A Contratada declara ser conhecedora da disponibilidade dos produtos, as condições e demais 

fatores necessários para execução deste Contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO: 

2.1 São partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, a 

proposta vencedora, o processo do Pregão Presencial Nº 5/20151112-01-PMM-PP-SEIDUR, seus 

anexos e respectivas normas e instruções, especificações, despachos e pareceres que o encorpam. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL: 
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3.1 O presente contrato fundamenta-se no art. 55, da Lei nº 8666/93, Lei 10.520/2002 e suas 

alterações posteriores. 

CLÁUSULA IV - DO VALOR 

4.1 O valor global deste contrato é de R$ 511.750,00 (Quinhentos e onze mil, setecentos e cinquenta 

reais). e será empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei 4320/64, referente ao item 

01 conforme proposta, que passa a fazer parte integrante deste contrato independente da transcrição 

e/ou traslado. 

4.2 O Fornecimento de marmitex composto três tipos de proteínas diferentes: as preparações deverão 

ser predominantes assadas, cozidas ou grelhadas, as preparações fritas e empanadas, à milanesa, 

poderão ser servidas, no máximo 02 (duas) vezes na semana compreendem o item abaixo:   

    

 

ITEM Produto-Especificação UNID. QTD. 
Quant. Cota 
Reservada 

25% 

Quant.Cota 
Ampla 

Concorrênci
a 75% 

V. Unit. R$ V. Total R$ 

1 

Refeição completa individual tipo 

marmitex (acompanha talheres 

descartáveis), acondicionado em 

embalagem de Laminado, contendo 

no mínimo:  

-Feijão tipo I 

-Arroz tipo I 

- Macarrão 

-Carne: bovina de 1ª qualidade, 

suína, ave (frango filé e coxa e 

sobre coxa e peixe - 1 tipo 

-Refogados – 2 tipos: 

Verduras ou legumes (couve, 

espinafre, chicória, chuchu, repolho 

e outros) 

-Farofa 

Peso mínimo de 700 gramas. 

UNID. 44.500 11.125 33.375 R$ 11,50 R$ 511.750,00 

CLÁUSULA V - MODALIDADE DE PAGAMENTO           

5.1. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superior a 30 (dias) após o 

atesto da NF. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo seu fiscal designado pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. 

5.2. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma das situações 

abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira: 

5.2.1. Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com o 

fornecimento: 

5.2.2. O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal 

perante a Administração. A contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim de 

todos os meses: 

a) Certidão de regularidade para com a fazenda Federal/União;  

b) Certidão de regularidade para com a fazenda Estadual;  

c) Certidão de regularidade para com a fazenda Municipal; 
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d) Certidão de regularidade para com o FGTS;  

e) Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT) 

5.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o 

pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.  

5.3.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e 

protocolização junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano do documento 

fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos materiais pela CONTRATADA. 

5.4. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e das 

quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento 

efetivamente prestado. 

5.5. A empresa licitante deve ter conta bancária corrente junto a qualquer instituição de crédito dentro 

do país. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o 

que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007.   

CLÁUSULA VI – DA VIGÊNCIA: 

6.1. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, do dia 08 de janeiro de 2016 a 08 de 

janeiro de 2017, contados de sua assinatura e poderá ser prorrogado a critério do órgão solicitante e de 

acordo com o art.57, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

6.2. A Contratada obriga–se a aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, 

os acréscimos e supressões que se fizerem necessários ao quantitativo dos serviços, no montante de 

até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, de acordo com o § 1º, do art. 

65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

6.3 As alterações serão previstas por acordo entre as partes de acordo com o art. 65, Inciso II, da Lei 

8.666/93. 

CLÁUSULA VII - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

7.1. As despesas da contratação correrão por conta da dotação orçamentária: 

Exercício: 2016 

Fonte do Recurso: 0.1.40 – Transf. Convênios da União  

Classificação Institucional: 02.02.14 – Secretaria Municipal de Infraestrutura Desenvolvimento Urbano-

SEIDUR 

Funcional Programática: 15.122.0007.2043.0000-Manutenção das Atividades da Secretaria 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

Sub-elemento da Despesa: 3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação 

Valor Global: R$ 511.750,00. 

CLÁUSULA VIII - DA GARANTIA DO PRODUTO: 

8.1 O fornecimento deverá ser de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos no termo de referência e 

nas obrigações da CONTRATADA item 19 do edital. 
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8.2. A empresa vencedora será obrigada a substituir as suas expensas no todo, o marmitex entregue em 

desacordo com as exigências e especificações constantes neste edital, quando verificadas inconformidades 

com os padrões, de imediato após a notificação. Caso não seja atendido, sujeitará a empresa vencedora a 

devolução dos produtos e a aplicação das sanções legais cabíveis. 

CLÁUSULA IX – DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA e RECEBIMENTO: 

9.1. Os marmitex devem ser entregues diariamente no horário das 11:30hs na garagem Rua Antonio 

Bezerra Falcão s/nº (ao lado da secretaria municipal de educação), Bairro: centro, Marituba/PA, de 

segunda a sexta-feira, e caso seja necessário aos sábados, as quantidades serão inseridas nas 

solicitações de acordo com as demandas das atividades diárias. 

9.2. As condições de entrega devem atender o termo de referência nas disposições gerais. 

9.2. O fornecimento dos produtos deverá ser entregue na sua totalidade de acordo com a ordem de 

fornecimento. Responsável pelo recebimento e conferência dos produtos, é o servidor Anderson de 

Souza Miranda devidamente designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento 

Urbano. 

9.3. Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência e proposta da contratada.                                      

9.4. Os produtos deverão estar em perfeitas condições de uso. 

9.5. Todas as despesas diretas e indiretas deverão estar inclusas na proposta de preços. 

CLÁUSULA X – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

10.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1.1 A contratada se obriga a entregar o objeto sempre de boa qualidade, quantidade e regularidade 

solicitada pela contratante, atender as especificações e regulamentações da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária e o Regulamento técnico de Boas Práticas para serviços de alimentação, aprovado 

pela Resolução – RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004, as disposições da lei nº 8.078/90 (código 

de defesa do consumidor). 

10.1.2 A contratada deverá manter em caráter permanente durante a execução dos serviços de 

equipes de profissionais para supervisão e 1 coordenador responsável (nutricionista) com poderes 

suficientes para apresenta-la em tudo que se relaciona com os serviços contratados, sendo 01 (uma) 

nutricionista). 

10.1.3 A contratada deverá providenciar controle de saúde de seu pessoal conforme o item 04 da 

portaria CVS 18 9-9-2008. 

10.2.4 A contratada será responsável civil e criminalmente, por quaisquer acidentes, danos ou 

prejuízos materiais e ou pessoais causados à Prefeitura, seus empregados e ou terceiros, como 

consequência de imperícia, imprudência ou negligencia própria ou de seus empregados, incluindo 

intoxicação alimentar causada aos comensais. 

10.1.5 As refeições deverão ser preparadas por mão de obra qualificada no dia do seu consumo, 

assegurando as normas de higiene e conservação sejam plenamente atingidas conforme o que 

dispões a portaria CVS 06/99 de 10/03/99. 
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10.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

10.2.1. Efetuar o empenho da despesa de acordo com o § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei 4320/64, 

garantindo o pagamento das obrigações assumidas; 

10.2.2. Efetuar o pagamento das aquisições após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as 

condições acordadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias; 

10.2.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais fornecidos 

para substituição; 

10.2.4. Receber provisoriamente o produto mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando 

local, data e horário; 

10.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, bem como atestar na nota 

fiscal/fatura, a efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite; 

10.2.6. Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificações e 

condições constante do Termo de Referência e proposta; 

CLÁUSULA XI – FISCALIZAÇÃO: 

11.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 

Administração da CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário. 

11.2. A fiscalização e acompanhamento da entrega dos produtos serão exercidos pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, através de Servidor devidamente designado, 

que se responsabilizará entre outras atribuições: 

a) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida conferência, para 

verificar se encontra em conformidade com a entrega dos produtos; 

b) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à entrega dos produtos. 

11.3. Não obstante seja a única e exclusiva responsável pelo objeto deste Contrato, a Contratante 

através do fiscal do contrato especialmente designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Desenvolvimento Urbano, acompanhará e fiscalizará sua execução, sem de qualquer forma restringir a 

plenitude desta responsabilidade. 

CLÁUSULA XII – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

12.1. O descumprimento das obrigações e demais condições assumidas, sujeitará a Contratada às 

seguintes sanções, quando for o caso:                            

a) Advertência;                                                               

b) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Marituba/PA por prazo não superior a 5 (cinco) anos.                                                             

c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem os 

motivos de punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a administração por prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.                                                          

12.2. Fica facultada a defesa prévia da licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato.                                                             
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12.3. As sanções poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de 

culpa da Licitante, devidamente comprovadas perante a Administração Municipal de Marituba/Pa.                            

CLÁUSULA XIII – DAS PENALIDADES: 

13.1. Os licitantes, participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7º, da 

Lei nº 10.520, de 17/07/2002, estarão sujeitos às penalidades neles previstas.                                                                    

13.2. As multas serão calculadas em 1% (hum por cento) sobre o valor total da fatura, por dia em que, 

sem justa causa, a contratada não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com 

o estabelecido neste Contrato, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras 

cominações legais. 

CLÁUSULA XIV - DA RESCISÃO: 

14.1. Este Contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos: 

a) Unilateralmente, pela Contratante, nos casos enumerados no inciso I, do art. 79, da Lei nº 8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração; 

c) Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.                     

CLÁUSULA XV - DO FORO: 

15.1. Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Contrato 

Administrativo, fica eleito, pelos Contratantes, o foro da Comarca de Marituba/Pa, com a renúncia de 

qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter. 

CLÁUSULA XVI - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 

16.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura, na imprensa e no Portal do 

Jurisdicionados do Tribunal de Contas do Município. 

16.2 Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o 

presente Contrato em duas vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produza os 

necessários efeitos jurídicos, para publicação no prazo legal como condição de eficácia. 

Marituba/Pa, 08 de janeiro de 2016. 

 
 

Mário Henrique de Lima Bíscaro 
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

 
 

Luiz Fernando da Graça Oliveira 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

INTERVENIÊNCIA 
 
 

Wanessa Sousa do Lago 
W S DO LAGO –ME 

CNPJ : 23.691.168/0001-96 
 
 

Testemunhas:  1.______________________    2._______________________ 
   CPF:      CPF: 
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