
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE DOM ELISEU

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV. 
JK DE OLIVEIRA, 02, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 22.953.681/0001-45, representado pelo(a) Sr.(a)  e, de outro 
lado a firma ____________________., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº ______________, estabelecida 
________________________________doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada pelo Sr.(a) ____________________________, portador da Cédula de Identidade nº ______ SSP/__ 
e CPF (MF) nº _________________,têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são 
partes integrantes o Edital do Pregão nº ________ e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando -se 
CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520 /02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as 
cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto Registro de Preços para eve ntual contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de marmitex e refeições destinados a manutenção da Prefeitura Municipal, suas respectivas 
Secretarias e Fundos Municipais de Dom Eliseu

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1.    O valor deste contrato,  de R$.............................(..................................).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 
CONTRATADA no Pregão _________ e na Cláusula Primeira deste instrumento são meramente estimativos, não 
acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº    __________, realizado com fundamento na 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato será de , com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo 
início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
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CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a 
entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o 
fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer  
vínvulo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do 
CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
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1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do 
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o 
interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento 
expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consum o, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº ______.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não 
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento 
do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste 
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos esta belecidos no item anterior, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS
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1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 -  expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 -  expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 
atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 
solicitadas a Autoridade Competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, em tempo hábil para a 
adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do prod uto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado 
do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária orgão 02-
Prefeitura Municipal unidade(s) 02-Gabinete do Prefeito, orgão 15-Fundo Municipal de Assistência Social unidade(s) 
01-Fundo Municipal de Assistência Social, orgão 10-Fundo Municipal de Educação unidade(s) 10-Sec.Mun. de 
Educação, Cult. Esp. e Lazer, orgão 11-Fundo Municipal de Saúde unidade(s) 12 -Fundo Municipal de Saúde, 13-
Sec.Mun. Agricultura, Abastec.e Pecuária, orgão 14-Fundo Municipal de Meio Ambiente unidade(s) 15-Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente o u cheque nominal ap fornecedor no prazo 
de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM 
ELISEU.
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2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos 
não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP  =  Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)  
    ____
    365

I = (6/100)
    _______
      365

I = 0,0001644

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser 
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 
2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 
de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, 
a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por o corrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez 
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA , injustificadamente ou por motivo não aceito 
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 
1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 
oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do
(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
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2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;

2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;

2.7- não celebrar o contrato;

2.8- deixar de entregar documentação exigida no certame;

2.9- apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no 
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demai s penalidades referidas no Capítulo IV da 
Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta 
das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 
8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente.
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3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº _____, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). , e da 
proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 
processadas e julgadas no Foro do Município de DOM ELISEU, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, 
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

 DOM ELISEU - PA, em ___ de ______________ de ____.

_______________________ ______________________
  CONTRATANTE                  CONTRATADA(O)

TESTEMUNHAS:

1.___________________________ 

                                                                                                                                                                                         
2.___________________________
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ANEXO II 
 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 
1.0. OBJETO     
 

1.1. Tendo em vista às necessidades da Prefeitura Municipal, suas respectivas Secretarias e Fundos 
Municipais de Dom Eliseu/PA, faz-se necessário o Registro de Preços para eventual contratação de empresa 
especializada para o fornecimento de marmitex e refeições, destinados a atender eventos a serem 
promovidos por esta Municipalidade, conforme especificações e quantitativos estabelecidos abaixo: 
 

 
1.2. O objeto da aquisição devem atender aos padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos competentes. 
 
2.0. JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A aquisição dos bens acima elencados atenderá às necessidades cotidianas da Prefeitura, Secretarias e 
Fundos Municipais de Dom Eliseu. 
 
2.2. A quantidade solicitada no item 1.1. deste Termo de Referência, esta justificada de acordo com a média 
de consumo dos órgãos integrantes da Prefeitura Municipal de Dom Eliseu.  
 
2.3. O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n° 
10.520/2002  por possuir padrões de desempenho e características gerais e especificas usualmente 
encontradas no mercado, podendo ser licitado por meio da modalidade pregã 

Nº ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNIDADE VALOR MÉDIO 

1 

 
MARMITEX       
 
Embalagem com peso estimado de 800g a 1000g, 
contendo no mínimo: 
Arroz 
Feijão  
Farofa  
Macarrão ou purê 
Um tipo de carne (bovina, suína, peixe ou frango)  
Um tipo de salada (crua, refogada, cozida ou folha)  
Um tipo de Legume (cru, refogado, frito ou cozido).   

  

4.200 Unidade 

 
 
 
 
 
 

14,25 

2 

 
REFEIÇÃO 
 
Cardápio contendo no mínimo: 
Arroz 
Feijão  
Farofa  
Macarrão ou purê 
Um tipo de carne (bovina, suína, peixe ou frango)  
Um tipo de salada (crua, refogada, cozida ou folha)  
Um tipo de Legume (cru, refogado, frito ou cozido).    

               

3.700 Unidade 

 
 
 
 
 

 

 
 

19,87 



  
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 
CNPJ: 22.953.681/0001-45 

 
 
 

 
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 02, Centro, Dom Eliseu/PA - CEP: 68.633-000  

 

2 

 
3.0. DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA  
 
3.1. O objeto desta licitação será entregue mediante a expedição de solicitação de fornecimento  
pelo Setor Competente, no local e horário indicados, correndo por conta exclusiva desta  
proponente os custos de entrega. 
 
3.2.  A quantidade solicitada deverá ser entregue no máximo de 30 (trinta) minutos antes ou depois do horário 
pré-estabelecido entre as partes.  
 
3.3. O CONTRATADO ficará obrigado a atender às ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de 
validade do CONTRATO.  
 
3.4. Os dias, horários, as quantidades, e as demais condições de execução do objeto serão definidos na 
Ordem de Fornecimento e neste Edital e seus anexos. 
 
3.5. Não será aceito fornecimento que não tenham sido autorizados ou que, por qualquer motivo, não 
estejam de acordo com os termos e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
3.6. O objeto licitado deverão estar em embalagens acondicionada conforme item 1.1 deste Termo de 
Referência, respeitadas as condições sanitárias. 
 
3.7. A preparação dos alimentos deverá ser realizada nas dependências da empresa, com todos os 
utensílios para tal fim, de sua propriedade.  
 
3.8.  É de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo material necessário à preparação 
dos alimentos. 

 
3.9. O fornecimento do material deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 12 meses, 
contados a partir da data de publicação do extrato do contrato. 
 
3.10. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá constar nela as 
informações afetas aos produtos adquiridos, detalhando o item e a quantidade demandada. 
 
3.11. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na 
Ordem de Compra. 
 
3.12. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o objeto deverá ser substituído IMEDIATAMENTE, por 
conta e ônus da CONTRATADA. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao 
objeto encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto 
da licitação definitivamente recebido e aceito. 
 
3.13. O fornecimento do marmitex deverá ser baseado no planejamento do cardápio, 1.1 deste Termo de 
Referência constante no Anexo II do presente Edital, podendo o cardápio ser  
alterado, dependendo das necessidades dos que consumirem, sendo previamente comunicadas as devidas 
alterações pela CONTRATANTE. 
 
3.14. A empresa vencedora do certame deverá estar disponível para fornecer alimentação todos os dias da 
semana no horário de almoço e jantar, inclusive feriados.  
 
3.15. O Fornecimento e distribuição das marmitas (item 01) deverão ser acondicionadas em embalagens 
individuais descartáveis aluminizadas ou isopor e transportadas em caixas térmicas, acompanhadas de 
talheres descartáveis e guardanapos.   
 
3.16. O fornecimento da refeição (item 02) será in loco no local onde é servida a alimentação ao público. 
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4.0. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS. 
 
4.1. Considerar o critério de julgamento: MENOR PREÇO UNITÁRIO para cada item. 

 
 
 
 

 
 
 

 
5.0. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E DA DESPESA. 
 
5.1.  O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens comuns, de que, trata a lei n° 
10.520/2002. Portanto, as despesas oriundas desta contratação serão classificadas nas seguintes dotações: 
Órgão 11-Fundo Municipal de Saúde unidade 12-Fundo Municipal de Saúde, Órgão 15-Fundo Municipal de 
Assistência Social unidade 01-Fundo Municipal de Assistência Social, Órgão 02-Prefeitura Municipal unidade 
02-Gabinete do Prefeito, Órgão 10-Fundo Municipal de Educação unidade 10-Sec.Mun. de Educação, Cult. 
Esp. e Lazer, Órgão 14-Fundo Municipal de Meio Ambiente unidade 15-Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, 13-Sec.Mun. Agricultura, Abastec. e Pecuária. 

 
 
 
 
 
 

 

 
6.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
6.1. A Contratada obriga-se a: 
 
6.1.1. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
 
6.1.2.  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Administração; 
 
6.1.3. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 
6.1.4. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
6.1.5.  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, 
nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo 
de Referência ou na minuta de contrato; 

 

 
 
 
 

 
7.0. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
 
7.1. A Contratante obriga-se a: 
 
7.1.1. Receber o objeto, disponibilizando local, data e horário; 
 
7.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor 
especialmente designado; 
 
7.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
7.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 
 
7.1.5. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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8.0. AVALIAÇÃO DO CUSTO. 
 
8.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 133.369,00 (Cento e trinta e três Mil, trezentos e 
sessenta e nove Reais). 
 
8.2. O custo estimado da contratação e o respectivo valor máximo foram apurados mediante preenchimento 
de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços praticados no mercado em contratações 
similares. 

 
 

 
 
 
 
 

 
9.0. MEDIDAS ACAUTELADORAS. 
 
9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o 
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível 
reparação. 

 
 
 
 

 
 
 

 
10.0. CONTROLE DA EXECUÇÃO CONTRATUAL. 
 
10.1. Em conformidade com os arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a fiscalização da contratação 
será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no 
curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração. 
 
10.1.1. O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do contrato. 

 
10.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com 
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e 
comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 
da Lei nº 8.666, de 1993.  
 
10.3. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
11.0. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
11.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é 
aquela prevista no Edital. 

 
 
      

 DOM ELISEU - PA, 03  de agosto de 2021 
 
 
 

 
_____________________________ 

ARNALDO FERREIRA ROCHA 
Secretário de Municipal de Administração 
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                     ANEXO III 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

(MINUTA) 
 
 

 

 

Pregão Presencial Nº 9/2021-0XX  
 

À (Entidade de Licitação) 

 
 
 

Prezados Senhores, 
 

 

A (nome da empresa), CNPJ/MF nº............., sediada (endereço completo), vem apresentar a presente 
documentação para participar da licitação, modalidade pregão presencial nº...../2021, em conformidade 
com o estabelecido no respectivo Edital. 

 

Nesse sentido, declara que: 

 

a) Declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório, assim como, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências; 

b) Que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na 
forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Invólucro de nº. 02 – Documentos de Habilitação, 

em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no 
Pregão de nº /2021. 

c) Está apresentando proposta para o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de marmitex e refeições, destinados a atender eventos a serem promovidos por esta 

Municipalidade, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal, suas respectivas Secretarias e 

Fundos Municipais de Dom Eliseu\PA 

 
 

 
 
Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital. 

 
 

 
 
 
____________, ___ de _____________ de 2021.  

 
 
 

 
 
 

____________________________________  
(Assinatura do responsável)  
Carimbo CNPJ 
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ANEXO IV  – MODELO DE CARTA  PROPOSTA  
 

(papel timbrado da empresa) 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2021-000XX 
Razão Social/Nome: __________________________________________________________ 
CNPJ/CPF:____________________________________ 
Inscrição Estadual:_____________________________ 
Inscrição Municipal: ___________________________ 
Endereço Completo: ________________________________________________________________________ 
 
 
 
Apresentamos nossa proposta para a prestaçao dos serviços do objeto do Pregão Presencial nº 9/2021-000XX, acatando 
todas as estipulações consignadas no Edital, conforme planilha de preços constante da tabela a seguir: 

 

LOTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

      

      

      

      

      

      

 
Total da proposta: R$ ___________________________  
Valor total por extenso (____________________________________) 
 
Telefone: (___) ______________  
Email: ______________________________________________ 
Validade da Proposta:  Pagamento Mensal (mês subsequente) 
Banco: _________ Agência: ________ Conta Corrente: ___________________ 
Representante da Empresa/Pessoa: ____________________________________________________________ 
Cargo: ______________________ RG: ________________SSP_______ CPF: _________________________ 
 
 
Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, e com os valores propostos e 
validade da proposta. 
 
Atestamos a mesma, 
 
Local e data ________________ 

                                                                                      ___________________________ 
Assinatura do Responsavel 
Carimbo CNPJ da Empresa 
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                             ANEXO V 

                 DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR 
              (MODELO) 

 

 

 

 

 
 

 
Ao 

Pregoeiro do Município de Dom Eliseu/PA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ............/2021. 

 

 

 (RAZÃO SOCIAL COMPLETA), inscrita no CNPJ/MF nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada (ENDEREÇO 

COMPLETO), declara sob as penas da Lei, e para os fins previstos no artigo 27, inciso V, da Lei nº 8.666/93, 

que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus 

quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 

16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos. A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima, durante a vigência do contrato, 

acarretará a sua rescisão. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 

 

___________________________, ______ de ________________ de 2021.  

 

 

_______________________________________  

Assinatura do representante legal da empresa 

 (Nome e número da identidade) 
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                           ANEXO VI 

       DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE                  
          (MODELO) 

 

 

 

 

 

 

 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 

empresa______________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº (............) é microempresa ou empresa 

de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e Lei Complementar nº. 147/14, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no procedimento licitatório modalidade Pregão 

PRESENCIAL nº........../2021, da Secretaria Municipal de Saúde de Dom Eliseu/PA.  

 

 

 

 

 

 

___________________________, ______ de ________________ de 2021.  

 

 

_______________________________________  

Assinatura do representante legal da empresa 

 (Nome e número da identidade) 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO COM BASE NO ART. 4°, VII, DA LEI FEDERAL N° 10.520/2002 
(MODELO) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Declaramos para os devidos fins, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação para a participação 

deste PREGÃO PRESENCIAL nº /2021, baseado no Art. 4°, VII, da Lei Federal n° 10.520/2002.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

____________, ___ de _____________ de 2021. 
  
 
 
 
 

 
_____________________ 

                                                         (Assinatura do responsável)  
Carimbo CNPJ  



 

Av. JK de Oliveira n° 02 - Centro – CEP. 68633-000 – Dom Eliseu/Pará 

 

 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU 

CNPJ: 22.953.681/0001-45  

 

  
                                    

                                       

                        ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO OFERTADO 

 (MODELO) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
A (empresa) CNPJ/MF                           , situada à , por meio de seu representante legal 
ao final assinado, declara assumir inteira responsabilidade de entregar os produtos/serviços ofertados 

descrito na proposta de  preços do Pregão Presencial nº /2021, de forma diária ou de acordo com a 
necessidade do Órgão Requisitante. 

 
Declaramos ainda, que por motivo de força maior e caso fortuito, ou ausências de culpa de nossa parte, 

devidamente comprovada, em executar os serviços ofertados, submeterão a apreciação do Setor 
competente, novo produto igual ou equivalente, atendendo aos preços contatados, desde que aceito pela 
Administração. 

 
Por fim, declaramos ter conhecimento das sanções aplicáveis no caso de descumprimento total ou parcial 

da execução do objeto do Pregão, nos termos da cláusula 12 do Edital e art. 78 da Lei 8.666/93. 
 

 
 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 
 
 

____________, ___ de _____________ de 2021. 

 
 
 

 
 

_____________________ 

(Assinatura do responsável) 
Carimbo CNPJ 
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                             ANEXO IX 

               DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA                    
                (MODELO) 

 

 

 

 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº........................ 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

Prezados Senhores, (nome e qualificação do representante), como representante devidamente constituído 

da empresa (nome da empresa/CNPJ), sito a __________________, doravante denominado Licitante, para 

os fins disposto no item do Edital, DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal 

Brasileiro que: 

 a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa (nome da empresa / CNPJ), e que 

o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa;  

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;  

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame;  

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto do referido 

certame;  

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido 

com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o Pregoeiro ou representante ou funcionário da Secretaria 

Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas;  

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

 

___________________________, ______ de ________________ de 2021.  

 

 

_______________________________________  

Assinatura do representante legal da empresa 

 (Nome e número da identidade) 
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                        ANEXO X 
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EDITALÍCIAS  

(MODELO) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
A (nome da empresa), devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº, por 

intermédio de seu representante legal, infra-assinado, para os fins de cumprimento do exigido pelo Edital 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº /2021, DECLARA que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus 
Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a 

correta elaboração da respectiva proposta para fornecimento dos produtos, declarando por fim, que 
aceita e se submete a todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 
 

 

 
 
 

____________, ___ de _____________ de 2021. 
 
 
 

_____________________ 
(Assinatura do responsável) 

Carimbo CNPJ 
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