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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2022, 
CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA DE 
BUJARU E A EMPRESA F VILHENA PEREIRA – 
ME, TENDO COMO  REGISTRO DE PREÇO 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA 
FORMA ABAIXO. 

 
O MUNICÍPIO DO BUJARU por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Dom Pedro II, nº 38, Bairro: 
Centro, CEP: 68.670-000, Bujaru/PA, CNPJ: 14.855.150/0001-91, neste ato representada pela 
Secretária, Sra. MILA CECÍLIA DA SILVA COSTA, portador do CPF Nº: 740.184.422-20 e RG 
Nº: 4241059 e a EMPRESA F VILHENA PEREIRA – ME, sediada à Tv. Barão do Triunfo, 2441, 
Bairro: Marco, CEP: 66.093-050, Belém-PA, Inscrita no CNPJ Nº: 05.699.648/0001-11, 
Inscrição Estadual nº 15.244.424-6, neste ato representado por Fábio Vilhena Pereira, portador 
do RG sob nº 2562568 PCII/PA, e do CPF sob nº 629.509.402-34, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no 
processo e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 09/2022, mediante as cláusulas e condições a 
seguir enunciadas. 

 

1.CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1.1.O objeto do presente instrumento é o REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, que será fornecido nas condições 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 
1.2.Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3.Objeto da contratação: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND. QUANT. VALOR VALOR TOTAL 
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1 

AÇUCAR CRISTAL - Sacarose de cana de 
açúcar, tipo cristal, granulado, cor clara, 
sem umidade e sujidade, deve conter no 
rótulo os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de fabricação, 
validade e quantidade do produto. De 
acordo com RDC nº 360/03 ANVISA. 
Produto próprio para consumo humano e 
em conformidade com a legislação em 
vigor. Pacotes de 1Kg acondicionados em 
fardos Plásticos totalizando 30Kg 

KG 3.028 R$ 4,15 R$ 12.566,20 

2 

ARROZ TIPO 1: PARBOILIZADO, longo 
fino, tipo 1, constituído de grãos inteiros. 
Com teor de umidade máxima de 15%, 
isento de sujidades e materiais estranhos, 
acondicionado em pacote plástico 
transparentes e atóxicos limpos, não 
violados, resistente, acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem deve conter 
no rótulo os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de fabricação, 
validade e quantidade do produto. O 
produto deve ter número de registro no 
Ministério da Agricultura ou Ministério da 
Saúde. Produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. Embalagens plásticas 
de 1Kg acondicionados em fardos 
Plásticos totalizando 30Kg 
 

KG 6.815 R$ 4,64 R$ 31.621,60 
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3 

ARROZ TIPO 1: POLIDO, longo fino, tipo 
1, constituído de grãos inteiros. Com teor 
de umidade máxima de 15%, isento de 
sujidades e materiais estranhos, 
acondicionado em pacote plástico 
transparentes e atóxicos limpos, não 
violados, resistente, acondicionados em 
fardos lacrados. A embalagem deve conter 
no rótulo os dados de identificação e 
procedência, informações nutricionais, 
número do lote, data de fabricação, 
validade e quantidade do produto. O 
produto deve ter número de registro no 
Ministério da Agricultura ou Ministério da 
Saúde. Produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. Embalagens plásticas 
de 1Kg acondicionados em fardos 
Plásticos totalizando d30Kg 

KG 2.272 R$ 4,40 R$ 9.996,80 

4 

BISCOITO TIPO MARIA: Embalagem 
integra de 400g. Na embalagem deverá 
constar data da fabricação data de 
validade e número do lote do produto. 
Fabricado a partir de matéria prima de 
primeira qualidade Serão rejeitados 
biscoitos mal cozidos, queimados e de 
características organolépticas anormais e 
que se quebram com facilidade. Aparência 
massa torrada. A validade não deve ser 
inferior a 6 meses da data do recebimento. 
Caixa com até 10 pacotes. 

PCT 1.893 R$ 5,45 R$ 10.316,85 
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5 

BOLACHA SALGADA TIPO CREAM 
CRACKER: Biscoito salgado, quadrado, 
cream cracker, sem recheio sabor água e 
sal. Ingredientes: farinha de trigo 
enriquecida com Fe e Ácido Fólico, 
gordura vegetal hidrogenada, extrato de 
malte, açúcar invertido, amido de milho, 
bicarbonato de sódio, lecitina de sódio, 
protease e alfa- amilase. Valor Nutricional 
Aprox. (por porção de 30g): Vcal. – 124 
Kcal Carb. – 20 g Prot. – 3,4g Gordura 
Total –   3,1g Gordura Sat. – 0,5g, fibra 
alimentar 1,2. Pct de 400 gr tipo 3x1. 
Acondicionado em fardos 20 pacotes 
distribuídos, em embalagem primária 
plástica transparente de 400g. Deverá 
constar no produto a data de validade e 
fabricação. 

KG 1.893 R$ 13,37 R$ 25.309,41 

6 

FEIJÃO CARIOQUINHA: Tipo 1, de 1ª 
qualidade, constituído de no mínimo 90% 
de grãos na cor característica a variedade 
correspondente, tamanho e formatos 
naturais, maduros, limpos e secos, sendo 
permitido no máximo 2% de impurezas e 
materiais estranhos e livre de parasitas. 
Embalagens original de fábrica, 
apresentando vedação adequada, 
contendo no rótulo as especificações de 
identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
fabricação, validade e quantidade do 
produto dos ingredientes, lote, quantidade, 
data fabricação e validade. 

KG 456 R$ 10,00 R$ 4.560,00 
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FEIJÃO CARIOQUINHA: Tipo 1, de 1ª 
qualidade, constituído de no mínimo 90% 
de grãos na cor característica a variedade 
correspondente, tamanho e formatos 
naturais, maduros, limpos e secos, sendo 
permitido no máximo 2% de impurezas e 
materiais estranhos e livre de parasitas. 
Embalagens original de fábrica, 
apresentando vedação adequada, 
contendo no rótulo as especificações de 
identificação e procedência, informações 
nutricionais, número do lote, data de 
fabricação, validade e quantidade do 
produto dos ingredientes, lote, quantidade, 
data fabricação e validade. 

KG 1.892 R$ 10,00 R$ 18.920,00 

8 

FEIJÃO RAJADO TIPO 1: Feijão rajado 
tipo 1, validade estampada na embalagem 
em local visível, embalagem integra. 
Apresentação 1 kg. Novo de primeira 
qualidade, sem presença de grãos 
mofados e/ou carunchados, com 
embalagem plástica resistente e 
transparente, data de validade de 3 meses 
na data de entrega.com registro no 
ministério da agricultura 

KG 7.951 R$ 9,40 R$ 74.739,40 

9 

FRANGO CONGELADO PEITO COM 
OSSO: Carne de frango congelada com 
adição de água de no máximo 6%. Aspecto 
próprio, não amolecido e nem pegajosa, 
cor própria sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitos e larvas. Embalagem 
primaria em sacos de polietileno de 
aproximadamente 1 kg com registro no SIF 
ou CIE. As embalagens devem ser 
identificadas com o nome do produto e 
prazo de validade com produção de no 
máximo à 30 (trinta) dias a contar da data 
de entrega, a embalagem secundária em 
caixas de papelão protegidos por lacre de 
plástico em polietileno transparente de 
aproximadamente 15kg e que deverá ser 
realizada em caminhão refrigerada e 
higienizado, conservando temperatura 
inferior a -12°C 

KG 7.951 R$ 16,30 R$ 129.601,30 
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10 

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. 

KG 7.951 R$ 12,35 R$ 98.194,85 

11 

LEITE EM PÓ: Integral, solúvel, 
instantâneo, enriquecido com vitaminas 
AeD não podendo ser modificado. O leite 
deve dissolver facilmente na água, deve 
estar seco e solto, não deve apresentar cor 
alaranjada ou amarelo forte, cheiro azedo 
ou rançoso, manchas escuras e 
esverdeadas (mofo). Acondicionado em 
embalagem aluminizada original de 
fábrica, contendo no rótulo as 
especificações dos ingredientes, lote, 
quantidade, data fabricação e validade. O 
produto deve ter número de registro no 
Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e 
carimbo de inspeção do SIF. Produto 
próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 
Embalagens aluminizadas de 200g 
acondicionados em fardos de papelão 
totalizando 10Kg. 

PCT 3.408 R$ 7,00 R$ 23.856,00 

12 

LEITE DE COCO: frasco de 500 ml. O 
produto deve ser obtido da emulsão 
aquosa extraída do endosperma do fruto 
do coqueiro (cocos nucifera l.), através de 
processo tecnológico adequado. Aspecto, 
cor, odor e sabor característicos e acidez 
max de 5%. As características físicas, 
microbiológicas, pesos e medidas, 
acondicionamento, higiene e rotulagem 
deve estar de acordo com a resolução- rdc 
n°83 de 15/09/2000 anvisa/ms. 
Embalagem: deverá ser em embalagem 
plástica atóxica, resistente e transparente, 
contendo peso líquido de 500 ml 
(quinhentos mililitros). 

LT 250 R$ 10,30 R$ 2.575,00 

mailto:prefeitura.bujaru@hotmail.com
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 

 

 

13 

MASSA DE SEMOLA TIPO ESPAGUETE: 
Massa alimentícia tipo seca vitaminada, 
isenta de sujidade, pasteurizada, sem 
ovos. Não deve apresentar cor esverdeada 
com pontos brancos e cinza (mofo), não 
deve apresentar cheiro de mofo, não deve 
estar com perfurações (carunchos e outros 
insetos), devem estar inteiros e firmes, 
sem pó branco solto no pacote. 
Acondicionado em embalagem plástica 
original de fábrica, contendo no rótulo as 
especificações dos ingredientes, lote, 
quantidade, data fabricação e validade. O 
produto deve ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
Produto próprio para consumo humano e 
em conformidade com a legislação em 
vigor. Embalagens plásticas de 500g 
acondicionados em fardos Plásticos 
totalizando 5Kg 

PCT 2.966 R$ 5,06 R$ 15.007,96 

14 

MASSA PARA SOPA DE SEMOLA TIPO 
PADRE NOSSO: Massa alimentícia tipo 
seca vitaminada, isenta de sujidade, 
pasteurizada, sem ovos. Não deve 
apresentar cor esverdeada com pontos 
brancos e cinza (mofo), não deve 
apresentar cheiro de mofo, não deve estar 
com perfurações (carunchos e outros 
insetos), devem estar inteiros e firmes, 
sem pó branco solto no pacote. 
Acondicionado em embalagem plástica 
original de fábrica, contendo no rótulo as 
especificações dos ingredientes, lote, 
quantidade, data fabricação e validade. O 
produto deve ter registro no Ministério da 
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. 
Produto próprio para consumo humano e 
em conformidade com a legislação em 
vigor. Embalagens plásticas de 500g 
acondicionados em fardos Plásticos 
totalizando 5Kg 

KG 380 R$ 14,06 R$ 5.342,80 
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15 

SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL: 
Sardinha em conserva em óleo comestível 
e sal, não contém glútem nem 
conservantes. Embalagem de 125 gr 
intacta sem amassados e carimbo 
certificado de inspeção federal (sif) ou 
estadual (sie). Fabricação: máximo 60 dias 
e data de validade de 10 meses na hora da 
entrega 

KG 200 R$ 57,22 R$ 11.444,00 

16 

Extrato de tomate, embalagem tipo tetra 
pak de 340g. Produto acondicionado em 
caixa de papelão e validade mínima de 6 
meses. 

KG 50 R$ 11,07 R$ 553,50 

17 

Margarina com 65% lipídios, embalagem 
tipo pote de plástico de 250g. Produto com 
data de validade de processamento e 
validade não inferior a 30 dias, impresso 
individualmente na embalagem. 

KG 50 R$ 21,66 R$ 1.083,00 

18 
Farinha de trigo integral, embalagem de 1 
kg 

KG 150 R$ 9,58 R$ 1.437,00 

19 
Iogurte líquido de 1ª qualidade, diversos 
sabores. Embalagem com 1000 ml. 

LT 800 R$ 15,00 R$ 12.000,00 

20 

MILHO BRANCO: Milho branco (canjica) 
Produto de boa qualidade, branca e 
embalagem primária, saco polietileno 
atóxico resistente, termossoldado de 500g. 
Rótulo com informação nutricional, data de 
validade e lo    te. Deverá apresentar 
validade mínima de 6 meses a partir da 
data de entrega ao requisitante. 

KG 758 R$ 7,63 R$ 5.783,54 

23 

SAL REFINADO: Livre de sujidades, 
parasitas, fungos ou outras partículas que 
comprometam o consumo e o 
armazenamento, acondicionados em 
embalagem própria contendo 30 unidades 
de 1 kg, envolvidos por plástico 
transparente contendo na embalagem a 
validade visível do produto 

KG 423 R$ 1,82 R$ 769,86 
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24 

VINAGRE DE MAÇA: Elaborado a partir do 
suco de maçãs inteiras processadas. É 
100% natural, sem álcool e sem 
conservantes. A embalagem deve conter 
externamente os dados de identificação e 
procedência, número do lote, data de 
fabricação, validade e quantidade do 
produto. Produto próprio para consumo 
humano e em conformidade com a 
legislação em vigor. Garrafas com 750 ml 
acondicionadas em fardos totalizando 12 
garrafas. 

LT 910 R$ 5,84 R$ 5.314,40 

25 

ALHO CRU: Os dentes devem estar bem 
definidos, limpos, firmes, sem manchas e 
livres de brotos, Isentos de lesões de 
origem física, mecânica ou biológica, 
matéria terrosa, sujidades ou corpos 
estranhos aderidos. Acondicionados em 
sacos plásticos limpos, resistentes, 
próprios para utilização de alimentos 

KG 456 R$ 33,28 R$ 15.175,68 

26 

LEITE EM PÓ INTEGRAL para dieta com 
restrição de lactose: Integral, isento de 
lactose, solúvel, instantâneo, enriquecido 
com vitaminas AeD. O leite deve dissolver 
facilmente na água, deve estar seco e 
solto, não deve apresentar cor alaranjada 
ou amarelo forte, cheiro azedo ou rançoso, 
manchas escuras e esverdeadas (mofo). 
Acondicionado em embalagem de lata 
contendo 380g original de fábrica, 
contendo no rótulo as especificações dos 
ingredientes, lote, quantidade, data 
fabricação e validade. O produto deve ter 
número de registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Produto próprio para 
consumo humano e em conformidade com 
a legislação em vigor. Embalagem lata 
contendo 380g. 

LATA 20 R$ 37,24 R$ 744,80 
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27 

ÓLEO VEGETAL DE SOJA: Produto 
derivado de soja comestível, refinado, de 
1ª qualidade, 100%   natural.   A   
embalagem   deve   conter externamente 
os dados de identificação e procedência, 
número do lote, data de fabricação, 
validade e quantidade do produto. Produto 
próprio para consumo humano e em 
conformidade com a legislação em vigor. 
Produto próprio para consumo humano e 
em conformidade com a legislação em 
vigor. Garrafas pet de 900ml 
acondicionadas em caixas de papelão 
totalizando 20 garrafas  

LT 910 R$ 17,85 R$ 16.243,50 

28 

BOVINA DE 2 CARNE ° S/ OSSO: De 2ª , 
limpa, aspecto próprio, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, 
consistência firme, não deve estar 
pegajosa, não deve apresentar inervações 
ou contra pesos (excesso de gordura). 
Embaladas em saco plástico transparente 
e atóxico, limpo, não violado, resistente, 
que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo, acondicionados em 
caixas lacradas. A embalagem deverá 
conter externamente os dados do produto, 
número de registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Emembalagem plástica 
de 1 kg acondicionados em caixa de 
papelão. 

KG 2.651 R$ 39,24 R$ 104.025,24 

29 

CARNE BOVINA DE 2° MOÍDA: De 2ª , 
limpa, aspecto próprio, sem manchas 
esverdeadas ou pardacentas, odor próprio, 
consistência firme, não deve estar 
pegajosa, não deve apresentar inervações 
ou contra pesos (excesso de gordura) com 
no máximo 20% de gordura. Embaladas 
em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente, que garanta 
a integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionados em caixas 
lacradas. A embalagem deverá conter 
externamente os dados do produto, 
número de registro no Ministério da 
Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de 
inspeção do SIF. Em embalagem plástica 
de 1 kg acondicionados em caixa de 
papelão. 

KG 3.213 R$ 23,79 R$ 76.437,27 
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30 

CHARQUE BOVINO: Obtido de carne 
bovina, adicionado de cloreto de sódio e 
sais de cura, submetido a um processo de 
maturação e dessecação. O produto deve 
estar de acordo com a legislação vigente, 
especialmente a instrução normativa nº 22, 
de 31 de julho de 2000 do ministério da 
agricultura – ma. Característica: deverá ser 
da peça de carne bovina do tipo acém, 
produto cru, curado e dessecado; não deve 
apresentar odor de ranço, nem depósitos 
de líquido na embalagem primária, 
devendo se apresentar em perfeito estado 
de conservação. Embalagem: o produto 
deverá ser embalado a vácuo, a 
embalagem primária do produto deverá ser 
do tipo plástica resistente. Cada 
embalagem deverá apresentar peso 
líquido de 500 g. 

KG 1.803 R$ 53,69 R$ 96.803,07 

31 

BATATA INGLESA: de primeira qualidade, 
bulbos e tamanhos médios, uniformes, 
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 
corpos estranhos ou tenros aderida à 
superfície externa de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. 
Acondicionadas em caixa contendo até 
20kg 

KG 380 R$ 8,51 R$ 3.233,80 

32 

BETERRABA: de primeira qualidade, 
bulbos e tamanhos médios, uniformes, 
sem ferimentos ou defeitos, tenras, sem 
corpos estranhos ou tenros aderida à 
superfície externa de acordo com a 
resolução 12/78 da CNNPA. 
Acondicionadas em caixa contendo até 
20kg 

KG 1.959 R$ 7,83 R$ 15.338,97 

33 

CENOURA: de primeira qualidade, bulbos 
e tamanhos médios, uniformes, sem 
ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos 
estranhos ou tenros aderida à superfície 
externa de acordo com a resolução 12/78 
da CNNPA. Acondicionadas em caixa 
contendo até 20kg 

KG 1.364 R$ 10,59 R$ 14.444,76 
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34 

CEBOLA: de primeira qualidade, bulbos e 
tamanhos médios, uniformes, sem 
ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos 
estranhos ou tenros aderida à superfície 
externa de acordo com a resolução 12/78 
da CNNPA. Acondicionadas em caixa 
contendo até 20kg 

KG 1.364 R$ 8,84 R$ 12.057,76 

35 

OVO :Ovos grandes, casca lisa sem 
rachadoras, brancos, acomodados em 
formas de 30und embaladas em caixas de 
papelão resistente contendo 360 unidades 
cada caixa, datas da validades e próprios 
para consumo. 

CX 210 R$ 300,62 R$ 63.130,20 

36 

TOMATE: Tomate: Tomate do tipo Débora 
ou italiano, tamanho médio, uniforme, 
inteiros sem ferimentos ou defeitos, firme e 
com brilho. Isento de lesões de origem 
física, mecânica ou biológica, matéria 
terrosa, sujidade ou corpos estranhos 
aderidos. Acondicionados em caixas 
limpas, resistentes, próprios para 
alimentos. higienizados e não 
manipulados. Acondicionados em caixas 
limpas, resistentes, próprias para 
utilização de alimentos. 

KG 582 R$ 9,77 R$ 5.686,14 

37 

REPOLHO: De primeira qualidade, 
tamanho e coloração uniforme, com polpa 
firme e intacta, devendo ser bem 
desenvolvida, sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e 
transporte. Acondicionados em sacos 
plásticos limpos, resistentes, próprios para 
utilização de alimentos. 

KG 165 R$ 8,51 R$ 1.404,15 

38 

LEITE SEM LACTOSE: Leite em pó sem 
lactose Pct. De 200g. Especificação: 
Embalagem aluminizada com 
aproximadamente 200g. 

KG 5 R$ 65,25 R$ 326,25 

  R$ 926.045,06 

  

2.CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 

27/07/2022 e encerramento em 31/12/2022. 

2.1.1.A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.2.A prorrogação de contrato está vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93. 

3.CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3.1.O valor total da contratação é de R$ 926.045,06 (novecentos e vinte e seis mil, quarenta e 
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cinco reais e seis centavos). 

3.2.No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3.O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 
CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente executado. 

 

4.CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :  

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601- FUNDO DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO: 12.306.0025.2.079.0000 – APOIO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - PNAE. 
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
CLASSIFICAÇÃO: 12.306.0025.2.080.0000 – APOIO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – ESTADO - PEAE. 
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
CLASSIFICAÇÃO: 12.306.0025.2.080.0000 – APOIO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – AGRIC. FAMILIAR - PNAE. 
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 
CLASSIFICAÇÃO: 12.122.0018.2.078.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO. 
CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  

 

 
5.CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 

5.1.O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Edital. 

6.CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE 

6.1.O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo 
de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do 
menor índice acumulado ao ano. 

6.2.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

7.CLÁUSULA SÉTIMA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS/REGIME DE EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

7.1.O regime de execução dos serviços/entrega dos produtos pela CONTRATADA, os materiais 
que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 

7.2. Fica designado o servidor (a) ZILDETE MONTEIRO PEREIRA, 371.508.202-04, como 
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fiscal Nomeado (a), para ser fiscal do contrato (s) vinculado (s) ao Pregão Eletrônico SRP nº 
09/2022, celebrado com a empresa      F VILHENA PEREIRA – ME, 05.699.648/0001-11, para o 
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

  

8.CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
8.1.As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital e 
Termo de Referência, anexo do Edital. 

8.2.A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e qualificação de 
sua proposta, durante a vigência do contrato. 
 

9.CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9.1.As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

10.CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO 
10.1.O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo 
da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10.2.Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3.A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4.O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

10.5.Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

10.6.Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

10.7.Indenizações e multas. 

 

11.CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VEDAÇÕES 

11.1. É vedado à CONTRATADA: 
11.1.1Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
11.1.2. Interromper a execução dos serviços/entrega dos produtos sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
12.CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ALTERAÇÕES 

12.1.Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 

12.2.A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
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inicial atualizado do contrato. 

12.3. A supressão resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- PUBLICAÇÃO 

13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do estado do Pará e jornal de grande Circulação no 
Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO 

14.1. Os casos omissos, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação ou pela 
Autoridade Superior. 

14.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 
será o da Comarca de BUJARU. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3(três) vias 
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 

 Bujaru/Pa, 27 de Julho de 2022 

 

 

MILA CECÍLIA DA COSTA SILVA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

F VILHENA PEREIRA – ME 

CNPJ Nº: 05.699.648/0001-11 
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