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CONTRATO Nº 01-290917/3-PMM-D-SECEL 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNI-

CIPIO DE MARITUBA, ATRAVÉS DA SECRE-

TARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE 

E LAZER E A EMPRESA BIG RECEPÇÕES 

LTDA - ME, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 

O MUNICIPIO DE MARITUBA, CNPJ 01.611.666/0001-49, à Rodovia Br-316, s/nº, Km 13, 

Centro, Marituba-PA, CEP 67200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTU-

RA, ESPORTE E LAZER,  sediada na Rod. BR 316, s/nº, Km 12, Centro, Marituba/PA, CEP 

67.200-000, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Secretário Sr. 

CARLOS ALBERTO ATAÍDE DE MIRANDA, brasileiro, RG 3613813-SSP/PA e CPF 

740.693.222-72, domiciliado e residente na Rod. BR 316, s/nº, Km 12, Centro, Marituba/PA, 

CEP 67.200-000 e de outro a empresa BIG RECEPÇÕES LTDA–ME , pessoa jurídica de 

Direito Privado, CNPJ 15.868.829/0001-88, com  sede sito à Travessa WE -40 Conjunto 

Cidade Nova VIII nº 442 – Altos Bairro: Cidade Nova  Ananindeua –PA, por seu represen-

tante legal a senhora BRUNA LOLA DA SILVA RG: 5.878.784 PC/PA CPF: 980.906.582-53, 

brasileiro(a), estado civil, empresária, domiciliado e residente no Município de Ananindeua – 

PA na Travessa WE 40, 442,  2º ANDAR Conjunto Cidade Nova VIII Bairro: Cidade Nova, 

denominada CONTRATADA, ajustam para as finalidades e sob as condições declaradas e 

reciprocamente aceitas o que segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS 
O objeto do presente contrato é a aquisição de água mineral e lanches para atender ás de-
mandas do projeto “Jogos Abertos de Marituba 2017”, promovido pela Secretaria Municipal 
de Cultura, Esporte e Lazer. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
Os recursos para atender as despesas constantes do presente Pregão Presencial serão 
provenientes da seguinte dotação:  
Exercício 2017 
Ficha: 566 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 020215 – Prefeitura Municipal de Marituba 
Fonte de Recurso: 0 1 19 –  Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn) 
Dotação Orçamentária: 27.122.0006.2057.0000 – Manutenção das Atividades da Sec. de 
Cultura, Esporte e Lazer. 
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 3.1. O valor total do presente contrato, fixo e irreajustável, nos termos da legislação vigente, 
é de R$ 24.950,00 (Vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta reais), conforme planilha 
abaixo: 
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Item 
ESPECIFICAÇÃO MARCA. 

QTD 
UNIDADE 

VALOR UNI-
TÁRIO(R$) 

VALOR TO-
TAL (R$) 

1 

AGUA MINERAL, 
sem gás em copos de 
290ml, com prazo de 
validade atualizado, 
com selo de certifica-
ção pelo órgão fiscali-
zador competente. 

Indaiá 2000 
Cx com 24 
unid. de 
290ml. 

R$ 7,60 R$ 15.200,00 

2 

KIT LANCHE, 1 copo de 300ml 
de suco natural, 1 sanduiche, 1 
fruta, sendo: polpa de fruta de 
abacaxi, acerola, caju e goiaba. 
Embalagem cartonada asséptica 
contendo 300ml, acompanhado 
de canudo e guardanapo, produ-
to refrigerado, 01 sanduiche mis-
to: pão de forma, 1 fatia de quei-
jo mussarela, 1 fatia de presunto 
de carne suína selecionada). 1 
fruta: Banana, maçã ou pêra.  

1500 

Kit, contendo: 
01 suco natu-
ral de 300ml, 
01 sanduiche, 
01 fruta, sen-
do 100 kits 
diários. 

R$ 6,50 R$ 9.750,00 

Item 1 será adicionada marca. 
3.2. O pagamento será efetuado conforme o fornecimento dos produtos, em até 30 (trinta) 
dias, após a apresentação da Nota Fiscal/recibo. 
3.3. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal/recibo, o prazo para pagamento 
constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização. 
3.4. A contratada deverá indicar no corpo do recibo, bem como, o número e nome do banco, 
agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária. 
3.5. Apresentar certidões de regularidade fiscal e trabalhista, quais sejam: 

3.5.1. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal do Brasil; 
3.5.2. Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT). 
3.5.3. Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS – CRF; 
3.5.4. Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
3.5.5. Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual. 

3.6. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em 
dia com sua regularidade fiscal e trabalhista; 
3.7. A prefeitura reserva-se o direito de liberar a nota fiscal para pagamento, somente após 
o responsável pela Secretaria, aferir a quantidade, especificações, qualidade e adequação 
dos produtos entregues com as do Termo de Referência. 
3.8. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, 
não se admitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da 
matriz; 
3.9. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem 
bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agên-
cia, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito; 
3.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes a contra-
tação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 
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obrigação financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta ou inadimplência, o pa-
gamento ficará sustado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessá-
rias. Não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte desta Prefeitura; 
3.11. A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e 
protocolização junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, fato esse que não 
poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do 
fornecimento pela CONTRATADA. 
3.12. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porven-
tura ocorrem serão de responsabilidade da empresa contratada. 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA E RECEBIMENTO DO OBJETO.  
4.1. O prazo de vigência do presente contrato será até 31 de dezembro de 2017, a contar da 
sua assinatura do contrato. 
4.2. A entrega será realizada no ginásio poliesportivo de Marituba, situada na rodovia BR 
316 km 13, Centro, s/nº, Marituba, recebida pelo servidor municipal CLEBER DO ESPÍRITO 
SANTO BARBOSA no horário das 08hs ás 14hs após ordem de fornecimento da SECEL, 
que receberá a água mineral, com o produto em perfeito estado e com o prazo de validade 
de no mínimo de 02 (dois) meses para vencer. 
4.2.1. Kit Lanche: Deverão ser entregues todos os dias 100 kits de lanches nos dias desig-
nados pela SECEL através de ordem de fornecimento, no ginásio poliesportivo de Marituba 
na BR 316, KM 13, s/nº no horário das 8h ás 09h com o produto em perfeito estado e com o 
prazo de validade do dia. 
4.3. Não serão recebidos os produtos, caso estejam fora das especificações apresentadas 
na descrição, assim como, do quantitativo; 
4.4. O recebimento dos produtos não excluirá a responsabilidade do Contratante, pela per-
feita qualidade dos mesmos. 
4.5. A entrega do objeto em desacordo com as especificações, contendo defeitos, incorre-
ções ou diverso das condições propostas, deverá ser objeto de revisão dentro do prazo de 
24 (vinte quatro) horas, a partir da comunicação feita pelo CONTRATANTE, sem qualquer 
ônus adicional.  
4.6. É vedado qualquer acréscimo ao pagamento referido nesta cláusula. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
Integram este contrato, como se aqui estivessem transcritos, todos os documentos e instru-
ções que compõem a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 3/20172609-01PMM-SECEL, comple-
tando o presente contrato para todos os fins de direito, obrigando-se as partes em todos os 
seus termos. 
 
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
6.1. São obrigações da CONTRATADA: 
6.1.1. Prestar os serviços de acordo com as determinações constantes com as normas pré-
estabelecidas neste Termo de Referência, bem como no instrumento convocatório;  
6.1.2. Cumprir rigorosamente e responsabilizar-se por todos os serviços relacionados no 
item 03 deste Termo de Referência, disponibilizando tais informações em tempo hábil para 
cumprimento dos prazos legais; 
6.1.3. Responder por quaisquer atos e danos causados à Administração e/ou a terceiros, 
durante a execução dos serviços, quer sejam praticados pela contratada, seus propostos 
e/ou subcontratados; 
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6.1.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações tributárias decorrentes desta contratação, 
tais como: 
6.1.4.1. Salários e todas as obrigações tributárias, sociais, previdenciárias, trabalhistas e de 
acidentes de trabalho e demais encargos correlatos aos funcionários envolvidos na presta-
ção dos serviços objeto deste Termo de Referência; 
6.1.5. Manter durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações as-
sumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório; 
6.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 
ao valor do objeto contratado, dentro dos limites previstos no § 1º, do art. 65, da Lei nº 
8.666/93 e posteriores alterações. 
6.1.7. A contratada arcará integralmente com todos os custo de preparação e apresentação 
dos kits lanches.  
6.1.8. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos bens no local 
de destino. 

6.2. São obrigações do CONTRATANTE:  
6.2.1. Proporcionar todas as necessidades para que a contratada possa desempenhar seus 
trabalhos dentro das normas deste Termo de Referência; 
6.2.2. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos produtos por parte da CONTRATADA; 
6.2.3. Paralisar ou suspender a qualquer tempo, o fornecimento dos produtos, de forma par-
cial ou total, sempre que houver descumprimento das normas pré-estabelecidas neste Ter-
mo de Referência e no instrumento contratual; 
6.2.4. Efetuar o pagamento dos serviços contratados na forma e prazo previstos neste Ter-
mo de Referência. 
6.2.5. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas; 
6.2.6. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria empresa fornecedora, obrigatori-
amente com o número de inscrição do CNPJ, mesmo naqueles de filiais ou da matriz. 
6.2.7. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, con-
tra qualquer Banco indicado na proposta, devendo para isso, ficar explicitado o nome, núme-
ro da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
6.2.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à con-
tratação ou, ainda circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
sobrestado até a resolução da causa ensejadora do impedimento. 
6.2.9. A Prefeitura reserva-se no direito de liberar a Nota Fiscal para pagamento, somente 
após o fornecimento dos produtos, e após o Atesto do responsável pela Secretaria (SECEL). 
6.2.10. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos fornecimentos 
dos produtos para substituição imediata; 

CLÁUSULA SETIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Admi-
nistração poderá, desde que garantida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as se-
guintes sanções: 
7.1.1 - Advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta do CONTRATADO sobre 
o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção 
das necessárias medidas de correção;  
7.1.2. Multa, observados os seguintes limites máximos: 

7.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor 
dos itens solicitados e não entregues; 



 
 

 

 
 

MUNICÍPIO DE MARITUBA-PA 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 

Coordenação de Licitações e Contratos 

 

 

 

ROD. BR 316- S/N – Km 13 – Centro – Marituba/PA – CEP: 67200-000 

 

 

 

7.1.2.2. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento 
das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 

7.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues , no ca-
so de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos 
ou fora das especificações contratadas;  
7.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Estadual por prazo não superior a 02 (dois anos) nos termos do inci-
so III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.  
7.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração Pública Estadual pelos 
prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, nos termos do artigo 38, IV, do Decreto nº. 
45.902, de 27 de janeiro de 2012.       
7.2. A aplicação de quaisquer das penalidades inicia-se com a notificação à CONTRATADA, 
descrevendo os fatos e indicando a penalidade que será aplicada, abrindo-se o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para prévia defesa.  
7.3. As multas, a critério do CONTRATANTE, poderão ser cobradas cumulativamente em 
uma ou mais das seguintes formas:  
7.4. Recolhidas aos cofres do Município de Marituba, no prazo de 3 (três) dias úteis da data 
de sua aplicação, mediante guia de recolhimento oficial que será encaminhada à CONTRA-
TADA;  
7.4.1 - Descontadas do pagamento devido à CONTRATADA;  
7.4.2 - Cobradas judicialmente.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 
8.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, a ser aplicada pela autoridade competente da Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Lazer, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla defe-
sa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à Adminis-
tração e das cabíveis cominações legais; 
8.2. Pela inadimplência total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE poderá 
aplicar à CONTRATADA, mediante publicação no Diário Oficial da União, as seguintes pe-
nalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo: 

8.2.1. Advertência, por escrito; 
8.2.2. Multa de vinte por cento sobre o valor total do contrato, em caso de descum-
primento total ou parcial das obrigações contidas neste Termo de Referência; 
8.2.3. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contra-
tar com a Administração por prazo não superior a dois anos; 

8.3. Será considerado descumprido totalmente o contrato quando, injustificadamente, o 
atraso para a entrega dos itens for superior a trinta dias corridos, ensejando a aplicação de 
penalidade do item 8.2.2, bem como a rescisão contratual; 
8.4. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devida-
mente justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, a CON-
TRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas; 
8.5. As penalidades estabelecidas nos itens 8.2.1 e 8.2.3, poderão ser aplicadas à CON-
TRATADA juntamente com aquela prevista no item 8.2.2, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados; 
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8.6. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções serão publi-
cados resumidamente no Diário Oficial da União – DOU e Diário Oficial do Estado - DOE; 
8.7. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a 
contar da data do recebimento da intimação; 
8.8. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada até a 
data do vencimento, esse valor será descontado da nota fiscal que vier a fazer jus; 
8.9. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o valor devido 
ou a diferença ainda não paga será objeto de inscrição na Dívida Ativa, sem prejuízo da 
correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, ou outro índice que 
porventura venha substituí-lo. 
 
CLÁUSULA NONA – PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
9.1. O acompanhamento e fiscalização dos produtos a serem entregues ficarão a cargo de 
um servidor da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, devendo ser concedido a 
este o acesso a todas as etapas dos produtos a serem entregues, além de acompa-
nhar/fiscalizar os seguintes serviços: 

9.1.1 recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, realizar a devida confe-
rência, para verificar se encontra em conformidade com os produtos recebidos; 
9.1.2. Realizar anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à 
aquisição dos produtos; 
9.1.3. Acompanhar, supervisionar e denunciar quaisquer irregularidades constatadas 
na aquisição dos produtos; 
9.1.4. Atestar para fins de pagamento, os documentos da despesa, especificamente 
quanto à aquisição dos produtos; 
9.1.5. Zelar para que os valores a serem pagos no contrato não ultrapassem os cré-
ditos correspondentes. 
9.1.6. Recusar a entrega, não aceitando outra especificação do objeto diverso da-
quele que se encontra especificado no contrato; 
9.1.7. Comunicar à Administração a necessidade de alterações do quantitativo do ob-
jeto ou modificação da forma de sua entrega/recebimento, em razão do fato super-
veniente ou de outro qualquer. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. 
10.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustá-
veis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação pre-
vista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços 
praticados no mercado.  
10.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, 
do art. 65, da Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório;  
10.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contra-
tos firmados no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, será apu-
rado em processo apartado, devendo ser observado o que determina a alínea “d” do 
inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- RESCISÃO CONTRATUAL  
O contrato poderá ser rescindido pela ocorrência de qualquer das hipóteses previstos nos 
arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93; 8.2 - O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unila-
teral e escrito da administração, independentemente de interpelação ou notificação judicial, 
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bastando para isso uma comunicação por escrito, 15 (quinze) dias antes, nos casos previs-
tos no art. 78, da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO 
12.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura e na imprensa Portal dos Ju-
risdicionados do Tribunal de Contas do Município. 
12.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, fir-
mam o presente Contrato em (03) três vias de igual teor na presença de duas testemunhas, 
para que produza os necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal 
como condição de eficácia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS  
13.1 - A CONTRATADA se obriga ao cumprimento integral do objeto deste contrato, pelo 
preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por 
despesas decorrentes de custos não previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omis-
são.  
13.2 - A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados necessá-
rios, de modo a evitar eventuais danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a ter-
ceiros, seja por ato ou omissão de seus empregados, prepostos ou assemelhados, decor-
rentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.  
13.3 - Sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, sob pena de o contrato ser 
considerado rescindido unilateralmente, é defeso à CONTRATADA: 
13.3.1 - A execução do serviço por meio de associação ou de subcontratação;  
13.3.2 - Transferir, no todo ou em parte, o contrato ou obrigações dele originárias.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- FORO  
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marituba, com renúncia de qualquer outro mais privi-
legiado para qualquer questão emergente do presente contrato. 
14.2. E, por assim estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma: 

 
Marituba-Pa, 29 de SETEMBRO de 2017. 

 
 

CARLOS ALBERTO ATAÍDE DE MIRANDA 
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 

CONTRATANTE 
 
 

BRUNA LOLA DA SILVACONTRATADA 
BIG RECEPÇÕES LTDA–ME 
CNPJ 15.868.829/0001-88 

Testemunhas:                                                                                    

1ª ___________________________CPF/MF:_______________________ 

2ª ___________________________ CPF/MF:_______________________ 
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