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 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2021 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2021 

O MUNICÍPIO DO BUJARU por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BUJARU, órgão municipal, sediada na Avenida Dom Pedro II, s/n - Centro, 
CEP: 68.670-000 - Bujaru/PA, CNPJ: 05.196.563/0001-10, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela(o) Prefeito, Sr. 
Miguel Bernardo da Costa Júnior, portador do CPF nº. 512.320.142-49 e a 
EMPRESA O C DA SILVA COMÉRCIO ALIMENTÍCIOS EIRELI, sediada à 
Passagem Olavo Ribeiro, nº 938, Bairro: Algodoal, CEP: 68.440-000, 
Abaetetuba-PA, Inscrita no CNPJ: 35.205.370/0001-40, Inscrição Estadual nº 
15.665.769-4, neste ato representado por Otávio Conceição da Silva, portador 
do RG sob nº 3867558 PC/PA, e do CPF sob nº 012.379.742-08, considerando 
o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2021, publicada no Jornal Amazônia e Diário 
Oficial da União de 6 de Abril de 2021, RESOLVE registrar os preços da(s)  
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a 
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, e 
em conformidade com as disposições a seguir: 
 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA 
ESCOLAR, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, 
especificado no Termo de Referência, Anexo do edital do Pregão nº. 07/2021, 
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 
independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 

ITEM                 DESCRIÇÃO 
                                      UNID 

 
QUANT      VALOR VALOR TOTAL 

 

 

http://www.bujaru.pa.gov.br/


 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

_____________________________________________________________________________________ 
Av. Dom Pedro II, 38 – Centro, Cep 68670–000 – Bujaru/Pa 

Tel. (91) 3746–1444 / e-mail: prefeitura.bujaru@hotmail.com 
www.bujaru.pa.gov.br 

 
 
 

1 

Açúcar cristal -Contendo sacarose de cana de açúcar, 

branco, peneirado, livre de fermentação, isento de 

matérias terrosas, parasitas e detritos animais e 

vegetais. Validade: o produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores a data de 

entrega. Embalagem: primária transparente, atóxica 

resistente com 01 Kg.            Embalagem secundária 

– Fardo plástico transparente até 30 Kg. 

quilo 16.000 R$3,40 R$ 54.400,00 

      

2 

Arroz tipo II-beneficiado, polido, grãos inteiros, 

isento de parasitas, mofo, odores estranhos, 

substancias nocivas, matérias terrosas e outros. 

Validade: o produto deve conter data de fabricação 

de até 120 dias anteriores à data de entrega. 

Embalagem: primaria plástica transparente, atóxica 

resistente com 1 Kg. 

quilo 22.000 R$4,27 R$ 93.940,00 

3 

Batata escovada- escovada, tipo holandesa ou 

inglesa. De 1° qualidade, branca. Deve estar livre 

de sujidades. Terra aderente à casca. Deve atender 

a padrões microbiológicos da RDC n°12 de 02/01/01 

da ANVISA. Embalagem primária: fardos com até 50 Kg. 

quilo 25.000 R$3,98 R$ 99.500,00 

4 

Biscoito doce tipo rosca de coco- Contendo 

basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido 

de milho, açúcar invertido, soro de leite, lecitina 

de soja, fermento químico, sal. Contém glúten. 

Validade: o produto deve conter data de fabricação 

até 30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem 

primária: plástica, atóxica com 400 gramas. 

Embalagem secundária: caixa de papelão até 4 Kg. 

quilo 720 R$6,20 R$ 4.464,00 

5 

Biscoito salgado tipo Cream Cracker- Contendo 

basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, 

margarina, extrato de malte, açúcar, amido, soro de 

leite em pó, sal, fermento biológico, estabilizantes  

lecitina de soja, aromatizante. Contem glúten. 

Validade: o produto deve conter data de fabricação 

até 30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem 

primária: plástica, atóxica com 400 gramas. 

Embalagem secundária: caixa de papelão até 4 Kg. 

quilo 7800 R$5,50 R$ 42.900,00 

6 

Biscoito tipo rosca de Chocolate-Contendo 

basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido 

de milho, açúcar invertido, soro de leite, lecitina 

de soja, fermento químico, sal. Contém glúten. 

Validade: o produto deve conter data de fabricação 

até 30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem 

primária: plástica, atóxica com 400 gramas. 

Embalagem secundária: caixa de papelão até 4 Kg. 

quilo 750 R$5,80 R$ 4.350,00 

7 

Biscoito Doce do tipo Maria Chocolate-Contendo 

basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura 

vegetal, amido de milho, açúcar invertido, soro de 

leite em pó e sal. Estabilizantes lecitina de soja, 

fermento químicos bicarbonato de amônio e 

bicarbonato de sódio. Melhorador de farinha 

metabissulfito de sódio. Aromatizante. Contem 

glúten. Validade: o produto deve conter data de 

fabricação até 30 dias anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: plástica, atóxica com 400 

gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão até 

4 Kg. 

quilo 1.500 R$5,79 R$ 8.685,00 

8 

Biscoito doce do tipo Maria-Contendo basicamente 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico (vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido 

de milho, açúcar invertido, soro de leite em pó e 

sal. Estabilizantes lecitina de soja, fermento 

químicos bicarbonato de amônio e bicarbonato de 

sódio. Melhorador de farinha metabissulfito de 

sódio. Aromatizante. Contem glúten. Validade: o 

produto deve conter data de fabricação até 30 dias 

anteriores à data de entrega. Embalagem primária: 

plástica, atóxica com 400 gramas. Embalagem 

secundária: caixa de papelão até 4 Kg. 

quilo 1.500 R$5,45 R$ 8.175,00 
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9 

Biscoito doce do tipo Maria Laranja -Contendo 

basicamente farinha de trigo enriquecida com ferro 

e ácido fólico (vitamina B9), açúcar, gordura 

vegetal, amido de milho, açúcar invertido, soro de 

leite em pó e sal. Estabilizantes lecitina de soja, 

fermento químicos bicarbonato de amônio e 

bicarbonato de sódio. Melhorador de farinha 

metabissulfito de sódio. Aromatizante. Contem 

glúten. Validade: o produto deve conter data de 

fabricação até 30 dias anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: plástica, atóxica com 400 

gramas. Embalagem secundária: caixa de papelão até 

4 Kg. 

quilo 1500 R$5,78 R$ 8.670,00 

10 

Biscoito tipo rosca de leite-Contendo basicamente 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido de 

milho, açúcar invertido, soro de leite, lecitina de 

soja, fermento químico, sal. Contém glúten. 

Validade: o produto deve conter data de fabricação 

até 30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem 

primária: plástica, atóxica com 400 gramas. 

Embalagem secundária: caixa de papelão até 4 Kg. 

quilo 3.200 R$5,78 R$ 18.496,00 

11 

Biscoito doce tipo maisena-Contendo basicamente 

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido 

fólico (vitamina B9), gordura vegetal, amido de 

milho, açúcar invertido, soro de leite, lecitina de 

soja, fermento químico, sal. Contém glúten. 

Validade: o produto deve conter data de fabricação 

até 30 dias anteriores à data de entrega. Embalagem 

primária: plástica, atóxica com 400 gramas. 

Embalagem secundária: caixa de papelão até 4 Kg. 

quilo 750 R$7,12 R$ 5.340,00 

12 

Café em Pó-Produto torrado e moído, com categoria 

de qualidade tradicional devem apresentar Aroma e 

Sabor característico do produto, podendo ser Suave 

ou Intenso e obter em análise sensorial da bebida, 

Nota de Qualidade Global na faixa de 4,5 a 5,9 

pontos, realizada por equipe selecionada e treinada, 

em laboratórios credenciados, fazendo uso de escala 

de 0 a 10 para Qualidade Global. Embalagem primária: 

à vácuo de até 500 gramas. Embalagem secundária: 

Fardo plástico de até 05 Kg. 

quilo 3.000 R$13,95 R$ 41.850,00 

13 

Carne bovina dianteira s/ osso congelada-Aspecto 

próprio, firme, não amolecida, não pegajosa, cor 

vermelho vivo e sem manchas esverdeadas, odor: 

característico, sabor: próprio, apresentar-se livre 

de parasitas e de qualquer outras substancia 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 

alteração. Validade: O produto deve conter data de 

fabricação de até 30 dias anteriores a data de 

entrega. Embalagem primária: individual de até 5 Kg 

a vácuo em sacos plásticos de polietileno liso, 

atóxico c/ rótulo interno. Embalagem secundária: 

caixa de papelão ondulado de capacidade até 10 kg. 

Mantida sob congelamento a -18°C. 

quilo 4.500 R$49,10 R$ 220.950,00 

14 

Carne bovina moída congelada-Aspecto próprio, 

firme, não amolecida, não pegajosa, cor vermelho 

vivo e sem manchas esverdeadas, odor: 

característico, sabor: próprio, apresentar-se livre 

de parasitas e de qualquer outras substancia 

contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma 

alteração. Validade: O produto deve conter data de 

fabricação de até 60 dias anteriores a data de 

entrega. Embalagem primária: individual de até 1 Kg 

a vácuo em sacos plásticos de polietileno liso, 

atóxico c/ rótulo interno. Embalagem secundária: 

caixa de papelão ondulado de capacidade até 10 kg. 

Mantida sob congelamento a -18°C. 

quilo 8.000 R$24,06 R$ 192.480,00 

15 

Cenoura -de 1° qualidade, com aspecto, aroma e sabor 

típicos da variedade e uniformidade no tamanho e na 

cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações e 

cortes. Deve estar livre de sujidades e terra 

aderente a casca. Deve atender a padrões 

microbiológicos da RDC n°12 de 02/01/01 da ANVISA. 

Embalagem primária: fardos com até 20 Kg. 

quilo 2500 R$7,82 R$ 19.550,00 

http://www.bujaru.pa.gov.br/
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16 

Charque P.A-Contendo basicamente em cada porção de 

30 gramas: Gorduras totais: 04 gramas. Gorduras 

saturadas: 02 gramas. Gorduras trans: 0 gramas. 

Validade: o produto deve conter data de fabricação 

de até 30 dias anteriores à data de entrega. 

Embalagem primária: plástica à vácuo até 1 Kg. 

Embalagem secundária: Fardo até 30 Kg. 

quilo 3300 R$31,90 R$ 105.270,00 

17 

Colorífico-Corante de boa qualidade, produto 

constituído pela mistura de fubá de mandioca com 

urucum em pó, com aspecto de pó fino, cor, cheiro e 

sabor próprios. Validade: O produto deve conter data 

de fabricação de até 120 dias anteriores à data de 

entrega. Embalagem primária: de 100 gramas. 

Embalagem secundária: Fardo plástico de até 30 Kg. 

quilo 230 R$5,99 R$ 1.377,70 

18 

Farinha láctea-sabor natural, ingredientes: Farinha 

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

açúcar leite em pó integral, vitaminas e minerais, 

sal e aromatizantes. Contem glúten. Validade: O 

produto deve conter data de fabricação de até 120 

dias anteriores à data de entrega. Embalagem 

primária: sache de até 500 gramas. Embalagem 

secundária: caixa de papelão até 5 Kg. 

quilo 500 R$14,10 R$ 7.050,00 

19 

Fubá de milho fino- Enriquecido com ferro e ácido 

fólico, rico em fibras e vitaminas B6 e E, e fonte 

de vitamina B1.Embalagem Primária: pacotes de até 

500g. Embalagem secundária: fardo plástico 

transparente até 10 Kg. 

quilo 3.750 R$6,91 R$ 25.912,50 

20 

Feijão carioca-deverá ser novo, constituído de grãos 

inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 15%, 

isento de material terroso, sujidade e mistura de 

outras variedades e espécies. Embalagem: primaria 

plástica transparente, atóxica resistente com 1 Kg. 

Embalagem secundária – Fardo plástico transparente 

até 30 Kg. 

quilo 2.000 R$6,65 R$ 13.300,00 

21 

Frango inteiro congelado-aspecto próprio, não 

amolecido, não pegajoso, cor própria s/ manchas 

esverdeadas, cheiro e sabor próprio com ausência de 

sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: 

individual, plástica, atóxica, com até 4 Kg. 

quilo 20.000 R$14,34 R$ 286.800,00 

22 

Leite em pó integral-aspecto: pó uniforme sem 

grumos, cor: branco amarelado, não conter 

substancias estranhas, macro e microscopicamente 

visíveis. Características físico-químicas: o leite 

em pó deverá conter apenas proteínas, açúcares, 

gorduras, e outras substâncias minerais do leite e 

nas mesmas proporções relativas, salvo quando 

ocorrer originada por processo tecnologicamente 

adequada. Composição média por 100g (mínimo de 26g 

de proteínas e 26g de gordura totais). Embalagem 

primária: individual aluminizada de 200g/saco. 

Embalagem secundária: fardo de papel de até 10Kg. 

quilo 5.400 R$21,64 R$ 116.856,00 

23 

Macarrão tipo espaguete sêmola pasteurizado- sêmola 

de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 

vitamina B9, amido de milho, corante natural de 

urucum. Contem glúten. Validade: O produto deve 

conter data de fabricação de até 120 dias anteriores 

à data de entrega. Embalagem primária: plásticos, 

atóxicos, unidade de 500 gramas. Embalagem 

secundária: fardo plástico transparente até 5 Kg. 

quilo 8.200 R$4,81 R$ 39.442,00 

24 

Macarrão tipo parafuso sêmola pasteurizado- para 

sopa, tipo parafuso. Ingredientes: farinha de trigo 

especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 

pasteurizados, corante naturais de urucum e cúrcuma. 

Umidade máxima de 13% por kg. Após cozimento cortes 

soltos de consistência macia (não papa ou pegajosa). 

Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e 

detritos animais e vegetais. Validade de 12 meses a 

partir da data de entrega. Embalagem translúcida, 

atóxico, resistente. Embalagem de 500g.Embalagem 

translúcida, atóxico, resistente. Embalagem de 

500g. 

quilo 1750 R$4,08 R$ 7.140,00 

http://www.bujaru.pa.gov.br/
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25 

Massa para sopa sêmola Ave Maria past.- para sopa, 

de letrinhas. Ingredientes: farinha de trigo 

especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos 

pasteurizados, corante naturais de urucum e cúrcuma. 

Umidade máxima de 13% por kg. Após cozimento cortes 

soltos de consistência macia (não papa ou pegajosa). 

Livre de matéria terrosa, parasitas, larvas e 

detritos animais e vegetais. Validade de 12 meses a 

partir da data de entrega. Embalagem translúcida, 

atóxico, resistente. Embalagem de 500g. 

quilo 3.000 R$4,93 R$ 14.790,00 

26 

Milho branco-tipo 1, classe branca, categoria 

especial, isento de parasitas, mofo, odores 

estranhos, substancias nocivas, matérias terrosas e 

outros. Validade: O produto deve conter data de 

fabricação de até 120 dias anteriores à data de 

entrega. Embalagem primária: plásticos, 

transparente, atóxicos, resistente. Unidade de 500 

gramas. Embalagem secundária: fardo plástico 

transparente até 10 Kg. 

quilo 1.000 R$5,10 R$ 5.100,00 

27 

Milho para pipoca-tipo 1, categoria especial, isento 

de parasitas, mofo, odores estranhos, substancias 

nocivas, matérias terrosas e outros. Validade: O 

produto deve conter data de fabricação de até 120 

dias anteriores à data de entrega. Embalagem 

primária: plásticos, transparente, atóxicos, 

resistente. Unidade de 500 gramas. Embalagem 

secundária: fardo plástico transparente até 10 Kg. 

quilo 300 R$5,93 R$ 1.779,00 

28 

Óleo de soja-alimentício 900 ml, produto refinado 

de acordo com os padrões legais. Validade: O produto 

deve conter data de fabricação de até 120 dias 

anteriores à data de entrega. Embalagem primária: 

de até 900 ml. Embalagem secundária: caixa de 

papelão com até 20 unidades. 

garraf

a 
2.500 R$7,10 R$ 17.750,00 

29 

Ovos de galinha-grandes, de galinha, com casca 

íntegra, limpos (sem lavar com água) parasitas ou 

larvas; não deve apresentar quaisquer lesões de 

ordem física, mecânica ou biológica. Embalagens de 

01 dúzia, com nome do produtor , data da embalagem 

e de validade visível. 

unidad

e 

132.00

0 
R$0,43 R$ 56.760,00 

30 

Sal-refinado, iodado, beneficiado e isento de sais 

de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e 

fragmentos de conchas. Produzido e embalado em 

conformidade com a legislação vigente. Validade: O 

produto deve conter data de fabricação de até 120 

dias anteriores à data de entrega. Embalagem 

primária: até 1 kg. Embalagem secundária: plástica 

transparente de até 30 Kg. 

quilo 1.200 R$2,22 R$ 2.664,00 

31 

Tempero completo sem pimenta-tradicional, sem 

pimenta, contem sal, 100% natural. Validade: O 

produto deve conter data de fabricação de até 120 

dias anteriores à data de entrega. Embalagem 

primária: unidade até 300 gramas. Embalagem 

secundária: caixa de papelão até 8 Kg. 

pote 1.200 R$1,79 R$ 2.148,00 
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32 

Verdura mista (tomate, cebola, pimentão) - Verdura 

mista: Contendo os dois produtos, tomate e cebola. 

Características do tomate: deverá ser de primeira 

qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta. 

Devendo estar fresco. Tamanho, cor, aroma e sabor 

próprio da variedade. Não estarem danificados por 

lesões que afetem suas características. Não devem 

conter terra, sujidades ou corpos estranhos 

aderentes a superfície da casca. Deve atender a 

padrões microbiológicos da RDC n°12 de 02/01/01 da 

ANVISA. Características da cebola: deverá ser de 

primeira qualidade, graúda, com polpa firme e 

intacta. Devendo estar fresca. Tamanho, cor, aroma 

e sabor próprio da variedade. Cobertura integra e 

ausente de Catafilo. Não serão tolerados os defeitos 

externos e internos que prejudiquem o consumo 

(brotado, dano mecânico, mancha negra e podre). Não 

devem conter terra, sujidades ou corpos estranhos 

aderentes a superfície da casca. Deve atender a 

padrões microbiológicos da RDC n°12 de 02/01/01 da 

ANVISA. Validade: Embalagem primária: redes 

plásticas com até 1 Kg. 

quilo 5.000 R$5,99 R$ 29.950,00 

33 

Vinagre de álcool - fermentado acético de álcool 500 

ml: produzido da fermentação do vinho branco. 

Produto translúcido e de cor, sabor e odor 

característico. Validade: O produto deve conter data 

de fabricação de até 120 dias anteriores à data de 

entrega. Embalagem primária: unidade de até 1000 ml. 

Embalagem secundária: caixa de papelão com até 

10.000 ml. 

garraf

a 
1200 R$1,27 R$ 1.524,00 

                                                                                                                                                               1.559.363,20  
 

 

 

2.2.  Informamos que, houve divergência no quantitativo registrado no sistema 

do Portal de Compras Públicas com o termo de referência, no item: 15, 

entretanto será considerado o quantitativo constante no termo de referência, 

conforme consta nesta ata de registro de preço.  

 
3. VALIDADE DA ATA 
3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da 

assinatura, podendo ser prorrogada a interesse da Administração. 

4. REVISÃO E CANCELAMENTO  
4.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo 
do objeto registrado, cabendo à Administração promover as  negociações 
junto ao(s) fornecedor (ES). 

4.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) 
fornecedor (ES) para negociar (em) a redução dos preços aos valores 
praticados pelo mercado. 

4.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo 
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade. 

4.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 
o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 

http://www.bujaru.pa.gov.br/
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4.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem 
aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos 
e comprovantes apresentados; e. 

4.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual 
oportunidade de negociação. 

4.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá 
proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as 
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

4.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

4.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no 
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa 
aceitável; 

4.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado; ou. 

4.6.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de 
celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador 
e órgão(s) participante(s). 

4.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 
4.6.2 e 4.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

4.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique 
o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

4.8.1. Por razão de interesse público; ou. 

4.8.2. A pedido do fornecedor.  

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 
5.1. As condições gerais do serviço, tais como os prazos para execução, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e 
demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência, anexo ao edital. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3. (três) 
vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas 
partes.  
 
 

http://www.bujaru.pa.gov.br/


 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU 

PODER EXECUTIVO CNPJ: 05.196.563/0001-10 

_____________________________________________________________________________________ 
Av. Dom Pedro II, 38 – Centro, Cep 68670–000 – Bujaru/Pa 

Tel. (91) 3746–1444 / e-mail: prefeitura.bujaru@hotmail.com 
www.bujaru.pa.gov.br 

 
 
 

 
Bujaru/Pa, 11 de Maio de 2021 

 
 
 
 
 
 

MIGUEL BERNARDO DA COSTA JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 

O C DA SILVA COMÉRCIO ALIMENTÍCIO EIRELI 
CNPJ 35.205.370/0001-40 
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