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EDITAL 

 
CARTA CONVITE 1/0012018 – PMM - SEMED 

 
O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, km 13, 

Centro, Marituba/PA, CEP 67.200-000, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MARITUBA/PA, CNPJ: 27.329.624/0001-03 sediada na Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – Marituba 

– Pará, CEP 67.200-000, representada por sua Secretária, Sr.ª KÁTIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS, 

RG nº 2214742 SSP/PA e CPF nº 444.334.842-53, domiciliada e domiciliada na Passagem Mucajá nº213, 

Bairro: Sacramenta, CEP 66120-080, e por intermédio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Sra. RISIA MARA ALMEIDA DE OLIVEIRA, designada através da Portaria nº 189/2018 – GAB-SEMED 

torna público, para conhecimento dos interessados, que no local, dia e horário abaixo indicados, fará 

realizar licitação na modalidade CARTA CONVITE Nº 1/0012018 – PMM - SEMED, em Regime de 

Empreitada, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS 

ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DOCENTE DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA DURANTE O EVENTO “FEIRA DO 

LIVRO”, conforme especificações no ANEXO I - Termo de Referência. 

 
1 DO OBJETO 
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação pessoa jurídica para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, FORNECIMENTO DE 
LANCHES PRONTOS ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO 
DOCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA DURANTE O 
EVENTO “FEIRA DO LIVRO”, conforme especificações no ANEXO I - Termo de Referência que faz partes 
integrante e indivisível deste instrumento convocatório. 

 
2             DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
2.1          A vigência do presente contrato estará vinculado de acordo com o prazo de execução dos 
serviços que serão realizados de conforme o cronograma de eventos da secretaria municipal de 
educação, podendo ser prorrogado de acordo com o art. 57 da Lei 8.666/93; 

 
3             DO VALOR 
3.1          O valor total estimado para a presente licitação é de R$ 169.773,33 (cento e sessenta e nove mil 
setecentos e setenta três reais e trinta e três centavos). 
3.2          Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para cobrir todas as etapas 
dos serviços necessários à execução do objeto deste CONVITE. 
3.4          Não será admitida qualquer solicitação de acréscimo aos preços propostos para cobrir todas 
as despesas que porventura deixarem de ser computadas quando da elaboração da proposta. 
3.5          A PROPONENTE não poderá, em hipótese alguma, modificar os preços e/ou as condições da 
proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e informações sobre os serviços e/ou as condições 
locais existentes, ou ainda, qualquer falha na obtenção de dados. 
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4            DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS 
 

Ficha: 187 
EXERCÍCIO 2018 
FONTE DE RECURSO: 01.19 – PART. REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS desn)  
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 02.02.10 – SECRET MUN DE EDUCAÇÃO - SEMED 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.0005.2287.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
 
Ficha: 223 
EXERCÍCIO 2018 
FONTE DE RECURSO: 01.31 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 02.02.10 – SECRET MUN DE EDUCAÇÃO - SEMED 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0005.2026.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO 
EDUCAÇÃO. 
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
 
Ficha: 957 
EXERCÍCIO 2018 
FONTE DE RECURSO: 01.38 – TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 02.04.04 – FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
– FUNDEB. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.0048.2284.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 
40%. 
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

 
5. DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL 
5.1          O recebimento e a abertura dos envelopes relativos à proposta comercial e à documentação de 
habilitação será efetuada da seguinte forma: 
5.1.1       DATA: 04/12/2018 às 09:00 horas (horário local), com tolerância de 15 minutos, encerrar-se-á o 
prazo para recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação de habilitação e 
dar-se-á a sua abertura. Estes deverão ser entregues em envelopes separados e fechados. 
5.1.2       LOCAL: SALA DA COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, localizada na Rua Fernando Guilhon nº 5330 – Centro – Marituba – 
Pará. 
5.1.3       Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, à mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou fato 
imprevisível. 
5.2          Os envelopes de proposta e documentação encaminhados à Comissão após a data e horário fixado 
no presente Convite, serão devolvidos, ainda fechados, aos respectivos remetentes. Na impossibilidade de 
devolução, os mesmos permanecerão com a CPL, por um período de até 30 (trinta) dias consecutivos, 
podendo ser retirados por seus representantes. Após esse prazo e não tendo sido retiradas, os mesmos 
serão incinerados. 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
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6.1          Poderá participar desta licitação qualquer empresa nacional e/ou estrangeira, legalmente 
estabelecida, especializada no ramo de atividade compatível com o objeto do presente CONVITE e que 
apresente, no que couber, todos os documentos exigidos neste Convite, referente a fase de habilitação. 
6.2          Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas. 

 
6.3          Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
6.3.1       Concordatárias ou em processo de falência; sob concurso de credores; em dissolução ou em 
liquidação; 
6.3.2       Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Administração Pública, ou 
que por esta tenham sido declaradas inidôneas; 
6.3.3       Que estejam reunidas em consórcio e seja controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, ou 
ainda, qualquer que seja sua forma de constituição; 
6.3.4       Estrangeiras que não funcionem no País; e 
6.3.5       Que tenha em seu quadro funcional, servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao 
Município de Marituba, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 
técnico. 

 
7. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS: 
 
7.1. Quando da participação das microempresas e empresas de pequeno porte deverão ser 
adotados os critérios estabelecidos nos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2.006, quais sejam: 

 
7.1.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação exigida 
para fins de comprovação de regularidade fiscal, para efeito de assinatura de contrato, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
7.1.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
7.1.3       A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior e, implicará 
decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8666/93. 
 
8. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

8.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá identificar-se 
junto a Comissão Permanente de Licitação, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento 
equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para a prática dos demais atos inerentes ao 
certame. 

8.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário: 
8.2.1. Procuração, através de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso, com firma reconhecida 

em cartório. 
8.2.2. Cédula de Identidade do representante ou outro documento oficial que contenha foto.  
8.2.3. Cartão de CNPJ. 
8.2.4. Ato constitutivo da empresa e alterações se houver ou consolidação respectiva para identificação daquele 

que outorgou os poderes ao seu representante.  
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8.2.5. Cópia da Cédula de identidade do proprietário da empresa e sócios se houver.  
8.2.6. Declaração que cumpre os requisitos de habilitação; 
 
8.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário: 
8.3.1. Cartão de CNPJ; 
8.3.2. Ato constitutivo da empresa acompanhados de todas as alterações ou consolidação respectiva. 
8.3.3. Cópia da Cédula de Cédula de identidade do proprietário e sócios se houver. 
8.3.4. Declaração que cumpre os requisitos de habilitação. 

 
9. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO 

 
9.1. O licitante que tiver dúvida sobre aspectos técnicos ou sobre os procedimentos adotados na presente 

licitação deverá formular sua questão por escrito, protocolar no prédio da Secretaria Municipal de Educação 
de Marituba no prazo previsto pelo artigo 41, da Lei 8.666/93.  

9.2.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame; 
9.3. as impugnações protocoladas intempestivamente, serão desconsideradas. 
9.4. Em caso de ausência da solicitação, pressupõe-se que os elementos constantes deste ato convocatório 

são suficientes, claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação. 
 
10           DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E DA PROPOSTA COMERCIAL 
10.1        As propostas, bem como toda correspondência e documentos relativos a esta licitação, deverão 
ser redigidos na língua portuguesa. 
10.2        Os documentos de habilitação e a proposta comercial deverão ser apresentados em 01 (uma) via, 
sem emendas, rasuras ou sobrescritos.  
10.3        Os volumes de documentos e de propostas deverão ser colocados em envelopes separados e 
lacrados, e identificados da seguinte forma: 
 
 

 
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CARTA CONVITE 1/0012018 - PMM - SEMED 

RAZÃO SOCIAL: 

Nº DO CNPJ DO LICITANTE: 

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICIPIO MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CARTA CONVITE 1/0012018 - PMM - SEMED 

RAZÃO SOCIAL: 

Nº DO CNPJ DO LICITANTE: 
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10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

10.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pública, são 
os seguintes: 

10.1.1. Cédula de identidade do proprietário e dos respectivos sócios e diretores se houver;                                   
10.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual, acompanhado de todas as 
alterações, se houver;                      
10.1.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, as alterações contratuais poderão ser 
substituídas pela consolidada em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de 
sociedades por ações, acompanhadas de documento de eleição de seus administradores;                                                              
10.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas da diretoria em exercício;                                          
10.1.5. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo Órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 
                                              
10.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Os documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista, 
a ser apresentados na sessão pública, são os seguintes: 
10.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com a devida atividade do objeto da 
licitação. 
10.2.2. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, sendo que a mesma deve 
abranger também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 
10.2.3. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por Lei; 
10.2.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 
10.2.5. A Certidão Positiva com Efeito de Negativa emitida pelo órgão competente será aceita para fins de comprovação 
da regularidade fiscal. 
 
10.3. Além dos documentos solicitados a licitante também deverá apresentar: 

 

10.3.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no 
máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação.  

10.3.2. DECLARAÇÃO da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo 
na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Lei Nº 9.854/99); 

 
10.4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
10.4.1. Os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas em cartório ou cópias 
acompanhadas dos originais para autenticação pela Comissão de Licitação no momento da sessão.  
10.4.2. Serão aceitas certidões positivas, com efeito de negativa e certidões positivas que noticiem que os 
débitos certificados estão garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

 

11. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
11.1. As propostas deverão ser apresentadas digitadas em papel timbrado da firma proponente em 01 

(uma) via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas, pelo representante 
legal da empresa fazendo referência ao número e modalidade da licitação. 

11.2. Não serão considerados as propostas enviadas via e-mail, telegramas ou fac-símile; 
 
12. A proposta deve conter: 
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12.1. Nome, razão social, endereço da empresa e número do CNPJ. 
12.2. Deverá constar no envelope proposta, devidamente assinados, contendo o preço global em 
algarismos e por extenso. O valor da referida licitação deverá ser cotado em moeda nacional e com 02 
(duas) casas decimais, ficando estabelecido que em caso de divergência, prevalecerá o último. 
12.3. O prazo de sua validade, não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura dos envelopes - 
propostas da licitação; 
12.4. Deverão ser incluídas nas propostas todas as despesas que incidirão no preço oferecido, tais como: 
impostos, taxas, fretes, seguros e obrigações sociais, sendo de inteira responsabilidade da licitante os 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem 
como qualquer custo que não tenha sido incluindo em sua planilha de quantitativo. 
 
12.5. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS que não atendam às exigências do ato convocatório 
ou que apresentem dispositivos contrários à lei e à regulamentação vigente, ou que contiverem valores 
condicionado a prazos, vantagens de qualquer natureza ou descontos não previstos neste CONVITE, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido e que forem omissas, vagas, apresentarem irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento, bem como as que apresentarem preços ou vantagens baseados 
nas ofertas de outras licitantes; 

 
12.6. No caso de igualdade entre duas ou mais propostas a Comissão de Licitação procederá ao 
desempate considerando como critério o sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão 
convocadas, sendo vedado qualquer outro processo; 
12.7. Verificando-se divergências entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro e entre o 
valor em algarismo e o valor por extenso, prevalecerá este último; 
 
 
13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
13.1. Em caso de recursos o mesmo deverá ser dirigido a Comissão Permanente de Licitação, no prazo 
estabelecido em lei, em vias originais. 
13.2. Os recursos serão admitidos dentro do que se estabelece o Artigo Nº 109 da Lei Nº 8.666/93. 
13.3. Para que sejam conhecidos os recursos, o licitante interessado deverá quando proferido o 
julgamento da habilitação e classificação da proposta, manifestar desde logo, preliminar do seu recurso ou 
impugnação, o qual constará obrigatoriamente da ata dos trabalhos. 
13.4. Uma vez aberta as propostas após o decorrer dos prazos recursais ou desistência do direito a recurso 
por parte dos licitantes, não caberá qualquer recurso ou impugnação na fase de habilitação. 
 
14. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
14.1. Os serviços deverão ser realizados de acordo com o Termo de Referência que é parte indivisível a este 
edital.  

 
 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
15.1. O pagamento será realizado em até 30 dias após a emissão da nota fiscal. 
15.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver em total conformidade com 
as especificações exigidas pelo Município. 
15.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela 
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
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15.4. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país, em 03 (três) vias, Juntamente com o 
Certificado de regularidade do FGTS e CND do INSS. 

 
16. DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
16.1. Obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e emolumentos cuja incidência se relacione com o objeto 
licitado;  

b) Fornecer e utilizar, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, toda a competente e indispensável 
mão-de-obra habilitada e necessária para a perfeita realização do objeto;  

c) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo na execução da contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pela Secretaria Municipal de Educação, conforme prevê o artigo 70 da Lei n.º 
8.666/1993;  

d) Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições que culminaram em sua habilitação na fase da licitação;  

e) Executar o objeto contratado na qualidade e forma exigidas no presente termo, cumprindo os prazos e 
condições estabelecidas; 

f) Atender prontamente as solicitações do contratante acerca do fornecimento contratado e prestar os 
esclarecimentos que forem necessários; 

g) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou o 
CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos 
do CONTRATADO ou de quem em seu nome agir; 

h) Comunicar à Administração do Tribunal, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de 
prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

i) Os casos excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANTE, que decidirá motivadamente. 
 
16.2. Obrigações da CONTRATANTE: 
 

a) A CONTRATANTE se compromete a passar à CONTRATADA, todas informações pertinentes do evento, 
como dia, horário, local, público-alvo e infraestrutura necessária.  
b) A CONTRATANTE se compromete a realizar o pagamento na forma e condições previstas.  
c) A CONTRATANTE se compromete a realizar a fiscalização dos serviços contratados.  
d) A Secretaria Municipal de Educação, poderá solicitar reunião prévia, antes da realização do evento, com a 
equipe da CONTRATADA que participará do evento, para dar as orientações que se fizerem necessárias. 

 
 
17.  DAS PENALIDADES 
17.1. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado 
e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no art. 87 da Lei 
8.666/93, das quais destacam-se: 

a) advertência; 
b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na 
execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em executá-lo; 
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d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no 
prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, 
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

18.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou elaborarem proposta 
relativa ao presente CONVITE. 
18.2. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de fato 
supervenientes, devidamente comprovados, ou anulados, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 
19. DO FORO 
19.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da 
cidade de Marituba, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 

    
 

São partes integrantes deste Convite os seguintes anexos: 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO II - MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS QUESITOS DE HABILITAÇÃO         
ANEXO V – MINUTA DE CONTRATO. 
 
 

 
MARITUBA (Pa), 26 de novembro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

 
RISIA MARA ALMEIDA DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE DA CPL 
SEMED MARITUBA 

PORTA 189/2018 DE 06 DE NOVEMBRO 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 
OPERACIONAL, FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS ATENDER AOS ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DOCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE MARITUBA DURANTE O EVENTO “FEIRA DO LIVRO”. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O Município de Marituba é marcado por sua contribuição histórica e econômica para a região 

metropolitana de Belém, onde a Feira do Livro e Literária, constitui-se como uma vitrine de compartilhamento de 

experiências exitosas que o município, através da Secretária Municipal de Educação vem desenvolvendo com o 

apoio das escolas, creches, projetos, unidades de atendimento dentre outros espaços educativos, contribuindo 

de maneira engrandecedora para o crescimento da escala educacional e cultural do município 

Estima-se que durante a “Feira do Livro e Literária da Educação Municipal”, circule cerca de 55.000 mil 

pessoas, fator importante para as contribuições políticas e econômicas e de visibilidade para o município, onde 

as empresas e instituições darão importante suporte nos projetos, por meio de exposições, além de consolidar a 

Feira do Livro, como o evento de maior referência no âmbito educacional do município, com a valorização da 

participação da sociedade.  

Justifica-se a necessidade de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 

fornecimento de lanches e apoio operacional. Desta forma, a realização do procedimento licitatório 

proporcionará condições favoráveis o referido atendimento, bem como a redução de gastos, uma vez que a 

contratação pode ser realizada por meio de uma única licitação. Assim sendo, a contratação dos serviços 

poderá ser feita de forma imediata, eis que tão logo seja formalizado o contrato estimativo, bastará apenas ser 

emitida uma Ordem de Execução de Serviços. 

A licitação visa melhor planejamento de custos, maior economicidade, melhor otimização de pessoal e 

praticidade nos eventos realizados pela SEMED, evitando compras de última hora, deslocamento de servidores, 

gastos emergenciais. Selecionando a proposta mais vantajosa para a Administração que será processada e 

julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

 

3. LOCAL , HORÁRIO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
3.1. O serviço solicitado deverá ser prestado nos dias 07,08 e 09 de dezembro do corrente ano, na Cidade de 
Marituba, sem qualquer custo para esta em relação a produção, transporte e distribuição. 
4.3. O serviço de montagem da infraestrutura deverá estar pronto com 30 (trinta) minutos de antecedência do 
horário de início da atividade. 
 
5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTIDADES E REGIME DE EXECUÇÃO 
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5.1. As quantidades elencadas contemplam toda a demanda do evento “feira do Livro” do Município de 
Marituba, que será composto de acordo com a tabela abaixo: 
 

Item Descrição UNID Quant. Estimada 

1 
Lanche Comum: Sanduiche de queijo com 
peito de peru, suco natural (caju, laranja, 
acerola ou goiaba). 

UND 40.000 

2 
LANCHE NATURAL: Sanduiche natural 
(atum, frango, ricota, peito de peru), Suco 
de caixinha (200ml) 

UND 1000 

3 
TORTA DOCE: sabores: Abacaxi, doce de 
leite, Maria Izabel ou Morango. 

METRO 80 

4 
TORTA SALGADA: Sabores: Frango, 
bacalhau ou Camarão. 

METRO 80 

5 SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DIÁRIA 15 

6 SERVIÇOS DE GARÇON DIÁRIA 15 

7 SERVIÇOS DE COPEIRA DIÁRIA 15 

 
7. DISPOSIÇÕES GERAIS 
7.1. Obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se pelo pagamento de multas e emolumentos cuja incidência se relacione com o objeto 
licitado;  
 

b) Fornecer e utilizar, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, toda a competente e indispensável 
mão-de-obra habilitada e necessária para a perfeita realização do objeto;  

 
c) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 

ou dolo na execução da contratação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 
ou o acompanhamento pela Secretaria Municipal de Educação, conforme prevê o artigo 70 da Lei n.º 
8.666/1993;  
 

d) Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições que culminaram em sua habilitação na fase da licitação;  
 

e) Executar o objeto contratado na qualidade e forma exigidas no presente termo, cumprindo os prazos e 
condições estabelecidas; 
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f) Atender prontamente as solicitações do contratante acerca do fornecimento contratado e prestar os 
esclarecimentos que forem necessários; 
 

g) Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou o 
CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos 
do CONTRATADO ou de quem em seu nome agir; 
 

h) Comunicar à Administração do Tribunal, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente, além de 
prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
 

i) Os casos excepcionais serão avaliados pelo CONTRATANTE, que decidirá motivadamente. 
 
7.2. Obrigações da CONTRATANTE: 

a) A CONTRATANTE se compromete a passar à CONTRATADA, todas informações pertinentes do evento, 
como dia, horário, local, público-alvo e infraestrutura necessária.  
b) A CONTRATANTE se compromete a realizar o pagamento na forma e condições previstas.  
c) A CONTRATANTE se compromete a realizar a fiscalização dos serviços contratados.  
d) A Secretaria Municipal de Educação, poderá solicitar reunião prévia, antes da realização do evento, com a 
equipe da CONTRATADA que participará do evento, para dar as orientações que se fizerem necessárias. 

 
8. DAS ALTERAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Este Termo de Referência poderá sofrer alterações até a data de divulgação ou publicação do 

instrumento convocatório, a fim de fornecer corretamente os dados para a apresentação da proposta comercial, 

bem como, para se adequar às condições estabelecidas pela legislação vigente. 

 
 
 
 

RAIMUNDA DA SILVA CUNHA 
DIRETORA DE ENSINO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 
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ANEXO II - MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
LICITANTE) 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À 
Secretaria Municipal de Educação de Marituba  
Att. Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: CONVITE Nº XX/2018 – PMM-SEMED 

 
 

Sr. Presidente, 
 

Apresentamos     a     Vossa     Senhoria     a      nossa     proposta     devidamente     cujo objeto trata-se de 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, 
FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 
CORPO DOCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA 
DURANTE O EVENTO “FEIRA DO LIVRO”,  pelo preço global de R$                     (valor por extenso), já 
incluídas todas as despesas necessárias à perfeita realização dos serviços, inclusive materiais a serem 
utilizados, equipamentos, mão-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e 
taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir 
sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais, nos 
termos da Carta Convite XX/XXXX – PMM – SEMED e seus Anexos. 
 
O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da 
licitação. 
 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas. 
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 
 
 

(Razão Social / CNPJ) 
(Assinatura do Representante legal da Licitante)  
(Nome completo do Representante) 
(CPF do Representante)
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

Declaro, sob as penas da lei, que não existe em meu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito anos) em 
horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer trabalho 
de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
XXXXXX(Pa),           de                       de 2018. 

 
(Carimbo da empresa e assinatura do responsável legal) 

 
 
 
 
 

ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

 

Em atendimento ao previsto no Edital da CARTA CONVITE XX/XXX –PMM - SEMED para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, 

FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E 

CORPO DOCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARITUBA 

DURANTE O EVENTO “FEIRA DO LIVRO”, DECLARO (AMOS) que tenho (mos) conhecimento e cumpro 

(imos) plenamente os requisitos de habilitação e atendo (emos) a todas as exigências do Edital, tendo assim 

condições para participação no presente certame.  

 

 

 

________________________________ 

Nome do Representante Legal 

CPF: ________________ 

Carimbo do CNPJ a do responsável legal) 
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ANEXO V 
MINUTA DE CONTRATO 

  
 

 

 

Contrato Administrativo nº _____/2018 – PMM/SEMED  

Processo Administrativo nº xxxxx/2018 – PMM/SEMED 

 

                                            

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº _____/2018 – 

PMM/SEMED, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM DE UM 

LADO, O MUNICÍPIO DE MARITUBA ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MARITUBA/PA, E DE OUTRO LADO, A EMPRESA 

_____________, COMO MELHOR ABAIXO SE 

DECLARA. 

 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ Nº 01.611.666/0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, KM 13, 

Bairro: Centro, no Município de Marituba, Estado do Pará, CEP: 67.200-000, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ Nº 27.329.624/0001-03, sediada na Rua Fernando 

Guilhon, n° 5330, Bairro: Centro, no Município de Marituba, Estado do Pará, CEP: 67.200-000, representada por 

sua Secretária, Sra. KÁTIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS, portadora da Carteira de Identidade nº 2214742 – 

SSP/PA e CPF nº 444.334.842-53, residente e domiciliada na Passagem Mucajá, nº 213, Bairro: Sacramenta, 

CEP: 66.120-080, na Cidade de Belém, Estado do Pará, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro 

lado à empresa _____________________, CNPJ N° _____________, endereço ______________, 

representada pelo (a) Sr. (a) __________________, endereço: ________________, denominada 

CONTRATADA, vencedora da CARTA CONVITE nº XX/XXXX PMM/SEMED, resolvem celebrar o presente 

Contrato, em conformidade com a Lei nº 8666/93 e suas alterações, Lei nº 10520, de julho de 2012 e alterações, 

mediante as seguintes cláusulas: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO 

OPERACIONAL, FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS ATENDER AOS ALUNOS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO E CORPO DOCENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE MARITUBA DURANTE O EVENTO “FEIRA DO LIVRO”. 
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1.2 Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades e valores de mercado 
estimados no escopo da tabela abaixo, com base nas quantidades apresentadas no Termo de Referência, 
conforme abaixo discriminado: 
 

Nº  Descrição UNID 
Quant. 

Estimada 
R$  

UNIT 
R$  

TOTAL 

1 
Lanche Comum: Sanduiche de queijo com peito de peru, suco 
natural (caju, laranja, acerola ou goiaba). 

UND 40.000   

2 
LANCHE NATURAL: Sanduiche natural (atum, frango, ricota, 
peito de peru), Suco de caixinha (200ml) 

UND 1000   

3 
TORTA DOCE: sabores: Abacaxi, doce de leite, Maria Izabel ou 
Morango. 

METRO 80   

4 TORTA SALGADA: Sabores: Frango, bacalhau ou Camarão. METRO 80   

5 SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA DIÁRIA 15   

6 SERVIÇOS DE GARÇON DIÁRIA 15   

7 SERVIÇOS DE COPEIRA DIÁRIA 15   

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
2.1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito 
privado;  

2.2. Fazem parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento 
convocatório que o precedeu, seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitatório, na 
modalidade CARTA CONVITE Nº 1/0012018 – PMM SEMED. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO 
3.1   Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas e legislação vigente, com 
as especificações e condições descritas no Termo de Referência, envolvendo profissionais capacitados, com a 
utilização de ferramentas apropriadas pela CONTRATADA de modo a garantir a conservação e perfeito 
funcionamento. 
3.2. O serviço solicitado deverá ser prestado nos locais definidos pela CONTRATANTE à época da solicitação, 
na Cidade de Marituba, sem qualquer custo para esta em relação a produção, transporte e distribuição. 
3.5. O serviço de montagem da infraestrutura deverá estar pronto com 30 (trinta) minutos de antecedência do 
horário de início da atividade.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DOS ENCARGOS, OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

4.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do 
objeto e, ainda:  

 4.1.1. Executar os serviços, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus 
anexos.   
4.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
4.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, os 
serviços que não venham atender as especificações descritas no termo de referência;  
4.1.4 manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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4.1.5 responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 
de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, 
decorrentes da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
aquisição de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer 
outros em decorrência da sua condição de empregadora. 
4.1.10 Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS, OBRIGAÇOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
5.1 Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de forma a 

garantir o pagamento das obrigações assumidas;  
5.2 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;  
5.3 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  
5.4 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 
causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

5.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA DO CONTRATO  

6.1 Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas 
cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital 
de licitação, Termo de Referência e Proposta de Preços da empresa considerada vencedora.  

6.2 A vigência do contrato será até o dia XXX de XXXX de 2018, uma vez que deve ser observado o 
caráter orçamentário da Administração Pública e a devida vinculação da despesa com o respectivo orçamento 
conforme o que prescreve Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; em relação à sua 
prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o procedimento devidamente motivado acerca da 
imperiosidade do atendimento em face de necessidade da Administração Pública. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO  

7.1 De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:  
I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do artigo 78 da citada Lei;  
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que 

haja conveniência para a Administração;  
III - judicial, nos termos da legislação.  

PARÁGRAFO ÚNICO  
No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONTRATADOS, salvo pelos serviços 
executados e aceitos pelo CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

8.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração 
poderá, desde que garantida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:  

a) advertência; 
b) multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na 
execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
c) multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do 
adjudicatário em executá-lo; 
d) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no 
prazo de até 02 (dois) anos; 
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a 
reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, 
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
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CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO  
9.1 O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de entrega do objeto, mediante a 
apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente;  
9.2 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;  
9.3 O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco 
indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta 
corrente em que deverá ser efetivado o crédito.  
9.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a resolução da causa 
ensejadora do impedimento;  
9.5. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas 
regularidades fiscal e trabalhista. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO VALOR  
10. O valor total da presente avença é de R$ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXX), conforme autorizações 
expedidas pela Administração e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos da proposta 
adjudicada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 
11.1 A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, através do servidor (a) devidamente designado, conforme os termos do art. 
67 Lei nº 8.666, de 1993, a fim de acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 
falhas ou defeitos observados.  
11.2. a fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive 
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios 
redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co responsabilidade da Administração ou de seus agentes 
e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
12.1 O acordado será devidamente empenhado conforme § 3º, do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei 4.320/64, bem 
como ao disposto Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/00 e pago pela contratante a 
contratada conforme a previsão de dotação orçamentária e disponibilidade de recurso de acordo com a 
disponibilidade originária de recurso em função das seguintes demandas:  
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Ficha: 187 
EXERCÍCIO 2018 
FONTE DE RECURSO: 01.19 – PART. REC. DA UNIÃO (FPM, ITR, ICMS desn)  
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 02.02.10 – SECRET MUN DE EDUCAÇÃO - SEMED 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.0005.2287.0000 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
 
Ficha: 223 
EXERCÍCIO 2018 
FONTE DE RECURSO: 01.31 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 02.02.10 – SECRET MUN DE EDUCAÇÃO - SEMED 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.361.0005.2026.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
SALÁRIO EDUCAÇÃO. 
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NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
 
Ficha: 957 
EXERCÍCIO 2018 
FONTE DE RECURSO: 01.38 – TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB  
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 02.04.04 – FUNDO DE MANUTENÇÃO DESENV DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB. 
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.0048.2284.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – 40%. 
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39.00 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
13.1 O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas:  

I – Unilateralmente pela CONTRATANTE:  
a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus 

objetivos;  
b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei;  
II- Por acordo das partes:  

a) Quando necessária a modificação da execução dos serviços ou do modo de fornecimento, 
em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;  

b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstância 
superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao 
cronograma financeiro fixado, sem correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou 
execução dos serviços;  

c) Nas hipóteses excepcionais da revisão de preços, que serão tratados de acordo com a 
legislação vigente e exigirão detida análise econômica para a avaliação de eventual desequilíbrio 
econômico–financeiro do contrato.  

13.2 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto 
pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS 
CONTRATOS.  
14.1 Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas, da ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  
14.2 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; 
14.3 O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA será apurado 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 QUINTA - DA PRORROGAÇÃO.  
15.1 Poderá haver prorrogação do (s) contrato (s) em conformidade com o disposto no art. 57, § 1º, da Lei nº 
8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO, PUBLICAÇÃO E FORMALIDADES  
16.1 Fica ressaltada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência de 
normas federais e municipais disciplinados a matéria.  
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16.2 Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste 
poderá ser entendida como aceitação, novação, ou precedente.  
16.3 Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura, na imprensa e no Portal do Jurisdicionados do 
Tribunal de Contas do Município.  
16.4 Fica eleito o Foro da comarca de Marituba, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 
Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.  
16.5 Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 
termo, em 03 (três) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes 
contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

(LOCAL), _____de ____________ de ____________.  

 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
CNPJ XXX.XXX/XXXXX 

CONTRATADA 
 

 
KÁTIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS 

Secretária Municipal de Educação de Marituba/PA 
CONTRATANTE 

 
 

TESTEMUNHAS:  
 
1.___________________________________________________  
Nome:  
CPF:  
 
2.___________________________________________________  
Nome:  
CPF: 
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