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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 081/2018.

PREGÃO PRESENCIAL SRP N" 15/2018
CONTRATO n'' 152/2018.

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ALTO PARNAÍBA/MA, E A EMPRESA A B
PORZEL SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
LTDA.

O Município de Alto Pamaíba, ente de Direito Público, situada na Av. Rio Parnaíba, n° 820, Centro, Alto
Pamaíba/MA CNPJ n° 06.997.571/0001-29, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato,
representado pelo Sr, JOSÉ DE RIBAMAR MARTINS, Secretário Municipal de Fazenda e Finanças,
brasileiro, casado, residente neste Município, cédula de Identidade n° 21777994-8 SSP/MA, inscrito no
CPF sob n° 022.123.583-34, obedecido os requisitos da Cláusula Décima Sétima deste Termo Contratual,
sendo o Sr. Secretário Municipal de Fazenda e Finanças Ordenador de Despesas conjunto e solidário com
a Gerenciadora Financeira Sra. MARA REGINA PIZZATO, brasileira, solteira, residente neste
Município, RG n° 030190202005-1 SSP/MA e CPF n.° 853065099-91, por força do Decreto Municipal n°
050/2018,de outro, a empresa A B PORZEL SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA, doravante
denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ n.°21.611.333/0001-27 situada na Avenida Rio
Parnaíba, s/n®, Centro, na cidade de Alto Pamaíba- MA , representada pela Sra. Alessandra Bittencourt
Porzel, portadora do RG: n® 10.030.311-6 SSP/PR e do CPF: n° 830.333.863-34 , firmam o presente
CONTRATO de fomecimento, conforme constam dos Processos Administrativos n.° 81/2018 - Alto
Pamaíba/MA, referente ao Sistema de Registro de Preços, obtido junto ao Pregão Presencial n® 15/2018 -
Alto Parnaíba/MA, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei n.® 8.666/93, e suas
alterações posteriores e as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada no fomecimento de
refeições prontas (quentinhas e lanches) em atendimento as atividades das Secretarias da Prefeitura
Municipal de Alto Parnaíba/MA.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP N°
15/2018 - CPL, Ata de Registro de Preços n° 19/2018 e rege-se pelas disposições expressas na Lei n®
8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços
apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira-DO VALOR CONTRATUAL:
3,1. Pelo fomecimento do objeto ora contratado, a contratante pagará à contratada o valor total de R$
60.950,00 (sessenta mil novecentos e cinqüenta reais) conforme descrição dos produtos a seguir:

Item Discriminação Unld Quantidade Valor Unit. Valor total

1

Fomecimento de alimentação
pronta (almoço) acondicionada
em embalagem "quentinha" ou
similar, produzida em instalações
da contratada e entregue de

und 2.000 RS 19,10 R$38.200,00

Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro - Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 - CNPJ - 06.997.571/0001-29
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acordo com a necessidade da
contratante em locais designados
pela Prefeitura para os eventos na
Sede do Município de Alto
Pamaíba.

Fornecimento de lanches,
produzido e adquirido pela
contratada e entregue de acordo
com a necessidade da contratante
em locais designados para os
eventos do Município de Alto
Pamaíba.

und 2.500 R$ 9,10 R$22.750,00

3.2.

quantitativo constante do contrato não corresponde a 100% do quantitativo registrado.

O valor será pago conforme a entrega dos produtos, devendo ser atestada pela fiscal do contrato.

Cláusula Quarta - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS-
.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos específicos

especffiSda"° Prefeitura Municipal de Alto Pamaiba - MA, classificada confoime abaixo

of m admnistração e planejamento
3.3.90 30 00 Maleritirc:™" Administração e Planejamento
Valor global por dotação: R$36.57n^nn ^

SEC. INF. URBANISMO, TRANSP. E TRÂNSITO

"lowaoo Sr^^mt ^ ^
Valor global por dotação:
Valor global por dotacSo: R$24.3Sn^nn ./ - ,

Cláusula Quinta-DA VIGÊNCIA:
5.1. O prazo de vigência do presente contrato será durante o período de vigência dos créditos

LzerbroTloTs''''''' ® '=°"trato até 31 de
Cláusula Sexta - DO FORNECIMENTO

Íia oMem de flt''"""?''" quantidade e periodicidade especificadas emcada ordem de fornecimento, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba
qualquer tipo de reclamaçao por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos
que po^entura nao atendain às especificações deste contrato, sob pena das sanções cabíveis

CONTRATANVTr f° ° P^^^^^^l^^damente e de acordo com as necessidades de cadaT^TANTE, conforme prazo e locais definidos pelo Termo de Referência
6 3 Os produtos deverão ser entregues no endereço fornecido na Ordem de Fornecimento
6.4. Os produtos deverão ser fornecidos sem ônus para a Contratante.
6.5.1 Condições De Fornecimento

CONTOaTaNTF n?Hi ^ necessidade daLON RATANTE no dia e horário da solicitação ou na data do evento, após o recebimento da Ordem de
Fornecimento, emitido pela Prefeitura, acompanhado das respectivas N;tas Fiscais-

t i;?' todos os produtos deverá ser efetuado em veículos adequados que atendam a todasas exigências da Vigilância Sanitária e demais normas vigentes. lenaam a toaas

Avenida Rio Pamaíba, 820 - Centro - Alto Pamaiba - MA - CEP: 65.810-000 - CNPJ - 06.997.571/0001-29
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6.5.3. Poderão ser rejeitados as refeições em desacordo com as determinações do presente Edital e seus

p3fba " Nutricionista da Prefeitura Municipal de Alto
obriga-se a entregar os alimentos a que se refere este Edital de acordo estritamente

arndo f oações nele descritas, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição das mesmasquando constatado pela autoridade competente, no seu recebimento, não estarem em conformidadrc^m
as referidas especificações, nos termos do art. 69, da Lei n° 8.666/93.
6.6 Do Local Da Preparação Dos Alimentos
6.6.1 Os alimentos serão preparados nas dependências da Contratada, que deverá apresentar em sua
proposta o endereço e telefone para contato. apresentar em sua
6.7 - Do Controle De Qualidade Dos Serviços E Produtos

referência para a qualidade dos gêneros alimentícios utilizados deverá estar em

Ministério da SaMe° da Secretaria de Vigilância Sanitária do
deverão sempre, de origem vegetal e o azeite oferecido não pode ser composto por outro

tipo de oleo vegetal. A gordura utilizada para fazer frituras não pode ser reutilizada mantend^ SeS
forma, o padrão de qualidade do óleo e do alimento fritado. mantendo, desta

aihnentos^''^®'^"'^ ^ ^ ® comprovação da procedência dos
6.7.4. Utilizar material descartável apropriada para acondicionamento das refeições e lanches

pizo deVahdad"' ' «gradientes deverão estar dentro do
.bri8..0,i.n,».e p„p„d., e e„bal.d„ „„ di.

S=i«',S.Í" »''"8..«ri.n..n.e, p,ep„dos com produ.c d.
6*8 - Higiene Dos Alimentos

6.8.3 . Uhlizar somente produtos de boa qualidade.
6.8.4. Utilizar somente água filtrada no preparo dos sucos de frutas naturais

aicpdimtVdTSS?!™''"' !»•
Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 ftrinta) dias
contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação mediante
apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito- '

nhria? devera manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
po. mirií« ">• ""O"'"
a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária-
b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
e) Outros que sejam necessários para a realização do certame.

iirfsentÍçL^'''^' apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e
Avenida Rio Parnaíba. 820 - Centro - Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 - CNPJ - 06.997.57i/0001-29

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com



Prefeitura Municipal de

fílto Pamaíba
Aqui começa o Maranhão!

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

comlifo'" " equilíbrio econômicg-financeiro do
econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

doSment T ' 8.666/93, mediante comprovaçãodocumental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona -DOSA CRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:
9.1. O objeto do contrato gerado pela presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões
conforme previsto no § 1° do Art. 65 da Lei 8.666/93. supressões.

Cláusula Décima - DA FISCALIZAÇÃO:

íonLoí P°; P^a exercer a fiscalização e acompanhamento decontratos. Cabera a esse servidor, gestor do contrato, fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita
execução, em todas as fases, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade-

nrõvL^ .P''°P"°: ocorrências relativas à execução do contrato, determinando asprovidencias necessárias a correção das falhas ou defeitos observados-
n - transmitir à CONTRATADA as instruções que disserem respeito à execução do serviço-

imediata ciência a seus superiores, dos incidentes e ocorrências da execução que possam
acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
W - adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato-

IhinHr""®'' T. CONTRATADA, a verificação dos fornecimentos já efetuadosemitindo a competente habilitaçao para o recebimento de pagamentos-

liminktlr-'''' ^ da CONTRATADA, solicitando ao setor competente daAdministração, se necessário, parecer de especialistas-

ImOat^hiliS^H"" ' contratada dO manter, durante toda a execução do contrato, e
Scíi h obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas nahcitaçao, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Cláusuh Décima Primeira - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES-
d^Contratante, receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas, e da

Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
11.2. Constituem obrigações da Contratada:
11.2.1.Preparar e fornecer refeições de acordo com o cardápio exigido e apresentado obedecidos os
critérios qualitativo e quantitativo das refeições individuais;
11.2.2. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto;

Administração, sendo que o mesmo deverá
soiici.,d." '«■> poderio » „j=i«d.s, .
11.2.4.A contratada deverá dispor de transporte adequado para a entrega das refeições nos locais
mdwados pela Prefeitura, devendo as "quentinhas" serem acondicionadas em caixas térmicas, de modo a
preservar a qualidade e temperatura dos alimentos.

dí'ÍaltdadT" '•esponsabilidade pelos danos que as refeições possam causar aos usuários em vista
üín periodicamente os manipuladores de alimentos em cursos de higieneS.1 LTZbS" ™ por ■l"«»tos. comprovando

Avenida Rio Parnaiba, 820 - Centro - Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 - CNPJ - 06.997.57i/oooi-29
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^^pregados que apresentarem condições de saúdeincompaúveis com a atividade a ser desenvolvida, bem como deverá providenciar a substituição imediata
dos funcionários sem ocasionar prejuízo à prestação dos serviços.

"ietfví (SSr ̂ f""'='0"ários, todo o equipamento de Proteção Individual (EPI) e de proteção
Üíf ^ vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidastodas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçã '
11.3. Constituem obrigações da Contratante:

1  informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA*
est;bdecid?no ^"^"tidade, qualidade e condições
Edtoí- ^ contratada entregar fora das especificações do

"■ ° "» l»lo
11.3.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso-
no contraí"^' ° Pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive,
exíucão Í ' CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso deexecução do objeto, fixando prazo para a sua correção

Cláusula Décima Segunda - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS-
Jrotõcdo*'°'^ ^ Contratante e a Contratada," será realizada através de
12.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.
Cláusula Décima Terceira-DA RESCISÃO OU ALTERAÇÃO CONTRATUAL-
Ltemní-""-'"'? tem lugar de pleno direito, a critério da Contratante, "independentemente deimerposiçao judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei n° 8 666/93 e suas
alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei. . i^ei n 8.ooo/yj e suas
13.2. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93, mediante as devidas
justificativas, através de Termo de Aditamento. meuianie as aevidas

Cláusula Décima Quarta - DAS SANÇÕES E PENALIDADES;141. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o
nstrimento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescentede preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades-

a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Alto Pamaiba, pelo prazo de até 05 (cinco)

íi 7 "n proposta, devidamente atualizada.
!nifr." 3 injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada àaplicação das seguintes multas de mora: J ^oiurdiaua a

®  Po*" ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto ematraso, desde o segundo até o trigésimo dia; ■"

®- Poi-'cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso a
hT Íém®d'™° ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato. '14.3. Alem das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à
Contratada, garantida a previa e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro - Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 - CNPj-O6.997.57l/O001-29
e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com
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a) advertência escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato

(dncoTaI.os."'° ® ° Município pelo prazo de até 05
?ktc?XrÍo'Stó j)??do-r « Administração
14 J iranço^rprevi^^^^^^^^
na alínea "b" ' poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista

JíêvÍste?'rÍ2nte f'"'-"f"" P''" CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades
14 6 A òrtírn f ^'>:<="nstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
Jindí administrativas, dentre outras hipóteses legais.
M  entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante-
c) descumpnr os prazos e condições previstas neste Pregão.

deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da
notificação, em conta bancaria a ser informada pela CONTRATANTE

aSá?ell° udici7mem'e°'" Contratada,
frtudaí nfT' TT ° ««<="9âo do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fr^ H r Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometerfraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
om a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes

ÍnálS" " ■" I»™" ■ P'°P™ a"to,iSr,„?.7Z"
Cláusula Décima Quinta - DOS CASOS OMISSOS:

íriádiS, "• "■ * = ■"« P°a»™, . te
Cláusula Décima Sexta - DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO
nnhiiv ~ conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores apubhcaçao resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver) será efetuada na
imprensa oficial, até o 5° (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

DF DF.FF.A5 PANA EFEITO DE
17 1 Por força do Decreto Municipal n° 050/2018, em função da Lei n" 031/2017 e demais legislações de
regencia, sao considerados ordenadores de despesas, para efeito de processamento da despesa, os auais
assinam como anuentes o presente contrato: «uinciuo aa aespesa, os quais

mm Municipal de Desenvolvimento Social para movimentar solidária e conjuntamenteom o Gerenciador Financeiro deste município, as despesas públicas, incluindo contas bancárias

Sfa^^e arCNPJ 0^99^51^
Municipal de Desenvolvimento Social ^ ^
Ger7Sa37Sa°ncÍro^r''° movimentar solidária e conjuntamente com oGerenciador Financeiro do município, as despesas públicas, incluindo contas bancárias vinculadas ao

AvenTda Rio Parnaíba, 820 - Centro - Alto Parnaiba - MA - CEP: 65.810-000 - CNPJ - 06.997.57l/oooi-29
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11.743.691/0001-30 do Fundo Municipal de Saúde de Alto Pamaíba/MA e ao CNPJ tf
06.997.571/0001-29 no que se refere a recursos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde.
c) O Secretário Municipal de Educação para movimentar solidária e conjuntamente com o Gerenciador
Financeiro do município, as despesas públicas e contas bancárias vinculadas ao CNPJ 06.091.025/0001-
24 no que diz respeito aos recursos vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Alto Pamaíba/MA.
d) O Secretário Municipal de Fazenda e Finanças para movimentar solidária e conjuntamente com o
Gerenciador Financeiro do município, as despesas públicas e contas bancárias vinculadas ao CNPJ
06.997.571/0001-29 no que diz respeito aos recursos vinculados aos demais recursos do Município não
elencados nos itens anteriores.

Cláusula Décima Oitava - DO FORO:

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Alta Pamaíba, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03(três)
vias de igual teor, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Alto Parnaíba (MA), 22 de junho de 2018,

A

r
JO^UERlBÁMAÍTMÀRfli y

SECRETÁRIO DE FAZENDA E FINANÇAS
CONTRATANTE

ALESSANDRA^ITTENCOtJRT PORZEL
A B PORZEL SERVIÇOS DE

ALIMENTAÇÃO LTDA
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS;

CPF:

Avenida Rio Parnaíba, 820 Centro - Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 - CNPJ
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ANEXO I

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
01 122 0002 2.015 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento
3.3.90.30.00 Material de consumo
Valor global por dotacao: RS36.S7n.no

Item Discriminação Unid Quantidade Valor Unit. Valor total

1

Fornecimento de alimentação
pronta (almoço) acondicionada
em embalagem "quentinha" ou

similar, produzida em instalações
da contratada e entregue de
acordo com a necessidade da

contratante em locais designados
pela Prefeitura para os eventos na

Sede do Município de Alto
Pamaíba.

und 1200 RS 19,10 R$22.920,00

2

Fomecimento de lanches,
produzido e adquirido pela

contratada e entregue de acordo
com a necessidade da contratante

em locais designados para os
eventos do Município de Alto

Pamaiba.

und 1500 RS 9,10 R$13.650,00

SEC. INF. URI

04 122 0002 2.C

3.3.90.30.00 Mí

Valor global po
Valor plobal nr

3ANISMO, TRANSP. E TRÂNSITO
10 Manutenção da Secretaria Inífaestrutura e Urbanismo, Transporte e Trânsito
iterial de consumo

r dotação:
)r dotação: RS24.3S0.00

Item Discriminação Unid Quantidade Valor Unit. Valor total

1

Fomecimento de alimentação
pronta (almoço) acondicionada
em embalagem "quentinha" ou

similar, produzida em instalações
da contratada e entregue de
acordo com a necessidade da

contratante em locais designados
pela Prefeitura para os eventos na

Sede do Município de Alto
Pamaíba.

und 800 RS 19,10 RS 15.280,00

2

Fomecimento de lanches,
produzido e adquirido pela

contratada e entregue de acordo
com a necessidade da contratante

em locais designados para os
eventos do Município de Alto

Pamaíba.

und 1000 RS 9,10 R$9.100,00
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