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CONTRATO N° 20230307 

 
QUE ENTRE SI CELEBRAM o Fundo Municipal 

de Educação e a EMPRESA BOM BONS 

DESCARTÁVEIS EIRELI. 

 
Pelo presente instrumento de contrato, O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA, pessoa jurídica e 

direito público interno, através de sua através do Fundo Municipal de Educação, CNPJ-MF 

Nº 45.082.397/0001-46, sediado na Rua Cesar Pinheiro, n° 76, Bairro Centro, CEP: 68.707-

000, na cidade de Primavera, Estado do Pará, neste ato representado pelo Sr. Paulo Henrique 

Ribeiro da Costa, Secretário Municipal, portador do CPF n° 023.095.702-14, residente e 

domiciliado em Primavera-PA, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, e de outro 

lado a empresa BOM BONS DESCARTÁVEIS EIRELI, com sede n o  Beco da Piedade, n° 

32, bairro reduto, Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.580.769/0001-99,   

representada neste ato por  Jorge Luiz Antônio Velozo, empresário, casado, portador do 

CIC/MF nº. 082.323.852-00, doravante denominada  CONTRATADA,  resolvem  celebrar  o  

presente  contrato,  sujeitando-se  as normas preconizadas na Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 

1993 e suas alterações posteriores, e no que consta na licitação de Pregão Eletrônico n° 9/2023-

0001, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA I - DO OBJETO 

1.1- O objeto do presente contrato é a aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender 

a merenda escolar dos alunos matriculados na rede de ensino do município de 

Primavera/PA, em atendimento aos programas PEAE (programa estadual de alimentação 

escolar) e PNAE (programa nacional de alimentação escolar), no decorrer do ano de 2023. 

1.2- Vinculam-se ao presente Contrato, o PREGÃO ELETRÔNICO n° 9/2023-0001 do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM com execução indireta, observando o que consta do processo 

administrative n.º 20230401-01/GAB/PMP/PA, seus anexos, bem como o preço da 

CONTRATADA, os quais constituem parte integrante deste contrato, independentemente de 

transcrição. 

1.3- Fazem parte deste Contrato às normas vigentes, soberanamente, instruções e ordens de 

inicio de fornecimento e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham a ser 

necessárias, durante a sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei. 

CLÁUSULA II - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1 - O regime será de execução indireta, respectivamente. 

2.2 - Nos preços unitários estão compreendidos todos os produtos e fornecimentos necessários 

á execução do objeto, incluindo todas as despesas diretas e indiretas e tudo mais o que fizer 

necessário para o perfeito desempenho dos produtos contratados, não cabendo a 
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CONTRATANTE qualquer contribuição ou encargos, além dos previstos no procedimento 

licitatório e neste contrato. 

2.3- É vedado à CONTRATADA ceder ou transferir no todo ou em parte o c ontrato sem 

estar expressamente autorizada pela CONTRATANTE. Em caso de cessão ou transferência, a 

mesma permanecerá solidariamente responsável com a nova CONTRATADA. 

CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

3.1- Caberá a CONTRATANTE: 

3.1.1- Além  das  obrigações  resultantes  da  observância  da  Lei  nº 8.666/93,  a  

CONTRATANTE deverá: 

I) Efetuar o pagamento devido pela execução dos produtos objeto deste Pregão, desde que 

cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;  

II) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e responsabilidade da Contratada;  

III) Emitir Ordem de Compras autorizando o início do fornecimento dos objetos deste 

Contrato;  

IV) Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato;  

V) Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto 

a continuidade da prestação dos PRODUTOS que, ressalvados os casos de força maior, 

justificados e aceitos pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos;  

CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1- Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/93, do 

contrato assinado com a CONTRATANTE, e demais disposições regulamentares pertinentes 

aos objetos a serem fornecidos: 

I) Iniciar o fornecimento dos objetos deste Contrato imediatamente após o recebimento da 

Ordem de compra; 

II) Fornecer os objetos deste certame, de acordo com as especificações que acompanham o 

edital e seus anexos com observância dos prazos estabelecidos; 

III) Efetuar a execução do objeto licitado em perfeitas condições, conforme especificações, 

prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 

qual constarão as indicações referentes à: marca fabricante, modelo, na proposta, se for o caso.  

IV) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
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V) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 

o objeto com avarias, serviço não prestado ou defeitos;  

VI) Comunicar à Contratante, 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;  

VII) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

VIII) Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro 

benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição de bens e com todos os encargos 

sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de 

empregadora em obediência ao art. 66-A, da lei n° 8.666/93.  

VIX) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados 

aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.  

X) Se após o recebimento definitivo do produto ou prestação do serviço for encontrado algum 

defeito, o fornecedor substituirá o item no prazo de 02 (dois) dia úteis, contados do 

recebimento do aviso escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a 

Prefeitura Municipal Primavera/PA;  

XI) Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição /e ou prestação, 

especialmente os referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;  

XII) Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria no local 

de destino.  

CLÁUSULA V- DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS 

5.1- Pela entrega dos produtos objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará a 

CONTRATADA, o valor global estimado de R$ 101.666,50 (cento e um mil seiscentos e 

sessenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme planilha de preços abaixo: 

ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL 

 

005379  FEIJAO CARIOCA TIPO 1 - Marca.: DONA DÉ               QUILO               1.770,00             9,500        16.815,00 

        constituído de grãos  inteiros,  novos e sadios. Isento 

        de matéria terrosa,  pedras, fungos e insetos, livre de 

        fragmentos estranhos, umidade,  e  misturas  de  outras 

        variedades ou espécies.                                 

006051  LEITE EM PO INTEGRAL - SEM LACTOSE - Marca.: NINHO    PACOTE                 10,00            21,400           214,00 

        pó, uniforme e    homogêneo,   isento   de   partículas 

        queimadas, e de  substâncias  estranhas, cor: coloração 

        branca amarelada, características    sabor    e   odor: 

        agradável, semelhante ao  leite fruído, característico, 

        não caramelizado, queimado ou rançoso.                  

012602  ACHOCOLATADO EM PÓ - Marca.: MARATÁ                   QUILO               1.660,00            11,150        18.509,00 

        Podendo conter os seguintes ingredientes básicos: cacau 

        em pó, açúcar,   maltodextrina,   lecitina   de   soja, 

        aromatizante, vitaminas, cálcio,   ferro   e  zinco,  e 

        outras substâncias.                                     

015650  AMIDO DE MILHO - Marca.: MARIZA                       CAIXA               1.500,00             3,850         5.775,00 

        produto amiláceo extraído  do milho, fabricado a partir 

        de matérias primas  sãs  e  limpas, isentas de matérias 
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        terrosas e parasitos,    não   podendo   estar   úmido, 

        fermentado ou rançoso.  Sob  a  forma  de  pó,  deverão 

        produzir ligeira crepitação  quando comprimido entre os 

        dedos.                                                  

026562  CHARQUE BOVINO DIANTEIRO - Marca.: CHARQUITO          QUILO                 570,00            43,600        24.852,00 

        1ª Qualidade, com  baixo teor de gordura, preparado com 

        carne bovina dianteira   de   boa   qualidade  salgada, 

        curada, seca, de  consistencia firme, com cor, cheiro e 

        sabor próprio, isento   de   sujidades,   parasitas   e 

        materiais estranhos. A    embalagem    deverá    conter 

        externamente os daos  de  identificação  e procedência, 

        informação nutricional, número    de   lote,   dta   de 

        validade, quantidade do  produto.  Deve estar de acordo 

        com as exigênicas   do   Ministério   da   agricultura, 

        pecuária e abastecimento.                               

          VALIDADE:  o  produto deve                            

        conter data de  fabricação  de até 30 dias anteriores à 

        data de entrega.                                        

        Embalagem     primaria:     embalagem                   

        plastica a vácuo  contendo  1kg                         

        Embalagem  secundaria:                                  

        Fardo plástico ou    outra    embalagem   de   material 

        resistente ao manuseio transporte e empilhamento.       

034860  BATATA PALHA. - Marca.: MARIZA                        QUILO                 100,00            32,900         3.290,00 

        batata frita processada,   tipo  palha  sabor  natural, 

        composta por batata,  gordura  vegetal,  sal  e  outros 

        ingredientes permitidos, isenta  de  sujidades e outros 

        materiais estranhos.                                    

036262  BISCOITO TIPO MARIA TRADICIONAL PCT 400 g - Marca.:   PACOTE                610,00             5,400         3.294,00 

        DALLAS                                                  

        Podendo conter basicamente farinha de trigo enqiquecida 

        com ferro e ácido fálico, açúcar girdura vegetal, amido 

        de milho, soro de leite, sal, estabilizanteslecitina de 

        soja, fermentos químicos   bicarbonato   de   amônio  e 

        bicarbonato de sódio.  Acidulante  (  ácido  láctico) e 

        aromatizantes.                                          

        Validade: o  produto  deve conter data                  

        de fabricação de  até  30  dias  anterioes  à  data  de 

        entrega.                                                

        Embalagem primária: pacote  plástico contendo           

        400g                                                    

        Embalagem secundária: caixa de papelão                  

036272  EXTRATO DE TOMATE. - Marca.: BONARE                   QUILO               1.000,00             6,500         6.500,00 

        Produto resultante de  concentração  de  frutos maduros 

        adicionado de sal  e  açúcar.  Devera  ter  registro no 

        Ministério da Agricultura     e/ou     Ministério    da 

        Saúde.                                                  

        Validade: o produto   deve   conter   data   de         

        fabricação de até   120   dias  anteriores  à  data  de 

        entrega.                                                

        Embalagem primária: sachê       ou      treta           

        pak                                                     

        Embalagem segundária: caixa  de  papelão  ou outra      

        embalagem de material     resistente    ao    manuseio, 

        transporte e empilhamento.                              

037020  MANTEIGA COM SAL - Marca.: YOPA                       POTE                  115,00            28,100         3.231,50 

        Manteiga 500G de    Primeira    Qualidade    com    Sal 

        Especificação: Creme pasteurizado  obtido  a  partir do 

        leite de vaca.    É    o   produto   gorduroso   obtido 

        exclusivamente pela bateção  e  malaxagem,  com  ou sem 

        modificação biológica de  creme  pasteurizado  derivado 

        exclusivamente do leite  de  vaca.  A  matéria gorda da 

        manteiga deverá estar    composta   exclusivamente   de 

        gordura láctea.                                         

039592  MILHO BRANCO - Marca.: MARIZA                         PACOTE              1.040,00             6,800         7.072,00 

        Tipo1, classe branca,  categoria  especial,  isento  de 

        parasitas, mofo, odores estranhos, substâncias nocivas, 

        matérias terrosas e outros.                             

041857  MASSA TRIGO PARAFUSO - Marca.: RICOSA                 PACOTE                440,00             5,950         2.618,00 

        Massa de trigo  em  formato parafuso. Produto isento de 

        parasitas.                                              

097163  OLEO DE SOJA REFINADO 900ML - Marca.: PRIMOR          UNIDADE               940,00             9,900         9.306,00 

        MARCA: CONCÓRDIA / ADM DO BRASIL                        

121688  LEITE EM PÓ INTEGRAL LATA - Marca.: CCGL              LATA                   10,00            19,000           190,00 

        pó, uniforme e    homogêneo,   isento   de   partículas 

        queimadas, e de  substâncias  estranhas, cor: coloração 

        branca amarelada, características    sabor    e   odor: 

        agradável, semelhante ao  leite fruído, característico, 

        não caramelizado, queimado   ou   rançoso.   Composição 

        nutricional (em 25g):    valor   energético   126kcal   

                                                                

        carboidrato 10g                                         

         proteína   6,2g                                        

           gorduras   totais                                    

        6,7g                                                    

         fibra alimentar 0,0g                                   

         sódio 91mg.                                            

 

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$      101.666,50 

 

5.2- O preço unitário e total retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando 

incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos como também os lucros da 

CONTRATADA;  
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5.3- No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço para que 

se complemente os ora contratados, seus preços serão previamente aprovados pela 

CONTRATANTE.  

5.4- Os valores e quantitativos acima são meramente estimativos, de forma que os pagamentos 

devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de PRODUTOS efetivamente 

demandados e prestados.  

CLÁUSULA VI- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1- A vigência deste Contrato será de 10 (dez) meses, a contar de 07 do mês de março de 

2023 e término em 31 do mês de dezembro de  2023,  em obediência ao art. 57 §1º, da lei 

8.666/93. 

CLÁUSULA VII - DA FISCALIZAÇÃO 

7.1- A   Contratante   designará   um   fiscal   de   contrato   por   meio   de   portaria   para 

acompanhamento e fiscalização da sua execução, que registrará em relatório todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados. 

CLÁUSULA VIII - DO PAGAMENTO 

8.1. Os preços dos produtos para o seu fornecimento serão os estipulados na adjudicação da 

Proposta da licitante vencedora, sendo que, o valor de cada produto será o valor da verba 

disponível, repassada pelo programa citado nas dotações orçamentárias. 

 

8.2. O preço dos produtos contratado será pago à adjudicatária nas condições estipuladas na 

minuta do contrato administrativo, em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação do objeto 

deste Edital, se nenhuma irregularidade for constatada; acompanhados da Nota Fiscal/Fatura e 

Recibo, com as respectivas notas de entrega e relatório do fornecimento dos itens solicitados. 

 

8.3. Em caso de atraso no pagamento, os valores devidos serão corrigidos pela variação do 

IGPM havida entre a data do vencimento e do efetivo pagamento. 

 

8.4. A Prefeitura Municipal de Primavera e suas Secretarias terão o direito de descontar de 

faturas e/ou quaisquer débitos do licitante vencedor, em consequência de penalidades aplicadas. 

 

8.5. Os preços dos produtos pertinentes ao contrato administrativo poderão ser reajustados na 

vigência do mesmo, desde que justificados de forma clara e convincente, dentro dos parâmetros 

legais, tomando como base de cálculo os índices em vigor (IPC/IGPM), em conformidade com 

os estabelecidos nos inciso II “d” do Art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520, 

de 17 de Julho de 2002 e demais legislações aplicáveis. 

 

8.6. A licitante vencedora comunicará, por escrito, solicitando as alterações de preços e a data de 

início da vigência dos mesmos, a fim de que a administração pública municipal possa fazer uma 

análise do pedido juntamente com a assessoria jurídica. 
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8.7. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, 

contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos, de 

acordo com art. 40, §3º e §4º, da IN 02/2008. 

CLÁUSULA IX – DAS PENALIDADES 

9.1- À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas 

nos artigos. 86 e 87 da Lei federal n°. 8.666/93, a saber: 

a) Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o 

serviço.  

b) Multa, que não excederá, em seu total, 20% (vinte por cento) do valor do contrato, 

nas hipóteses de inexecução, com ou sem prejuízo para o serviço. 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com 

a Administração Pública municipal, por prazo não superior a dois anos, nas hipóteses de 

execução irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a autoridade que aplicou  a penalidade,  nas  hipóteses  de  execução  irregular,  de  

atrasos  no fornecimento ou a não entrega dos produtos contratados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput 

desta cláusula, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 

demais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os produtos entregues fora do prazo sujeitarão a contratada ao 

pagamento da multa de 0,2% (dois décimos por cento), sobre o valor global da adjudicação a 

contar do vencimento daquele. 

PARÁGRAFO  TERCEIRO  –  Sempre  que  constatado  a  entrega  de  produtos  fora  dos 

padrões exigidos e não substituído no prazo de 24 horas, será aplicada multa de 0,2% (dois 

décimos por cento), sobre o valor da requisição ou ordem de compras calculado “prorata-die” 

até a data da substituição. 

PARÁGRAFO QUARTO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza 

compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos 

causados ao Contratante. 

PARÁGRAFO QUINTO – Pelos motivos que se seguem, principalmente, a licitante 

vencedora estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos acima: 

a) Pela recusa injustificada em assinar o contrato. 
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b) Pela não entrega dos produtos objeto da contratação de acordo com as especificações 

técnicas do ato convocatório e com as pertinentes normas técnicas. 

c) Pelo atraso na entrega dos materiais. 

d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento. 

CLÁUSULA X - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

10.1-  Os  órgãos  participantes  e  gerenciador  podem  efetuar  acréscimos  nos  quantitativos 

fixados no contrata do registro de preços, inclusive o acréscimo de até 25% previsto no § 1º, art. 

65 da Lei n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA XI– ALTERAÇÕES 

11.1-  A  CONTRATADA  fica  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, objetivando atender a demanda dos 

PRODUTOS de saúde do Município durante o prazo contratual. Esta variação será 

compromissada através de termo aditivo. 

11.2- Os valores dos produtos deste contrato poderão ser a título de reequilíbrio econômico- 

financeiro,    mediante    pedido    formulado    pela    CONTRATADA    e    acompanhado 

de demonstração analítica da alteração dos custos (planilha demonstrativa da variação dos 

preços) e documentos para comprovação. 

CLÁUSULA XII – RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1- O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 

Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA XIII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1- As despesas para o processamento e pagamento dos objetos do contrato, correrão por 

conta do orçamento geral dos órgãos (Secretarias) participantes para o exercício de 2023: 

Atividade 0602.123060006.2.056 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - 

PNAE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, 

no valor de R$ 71.152,50, Exercício 2023 Atividade 0602.123060006.2.057 Manutenção do 

Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE/Estado, Classificação econômica 

3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 30.514,00. 

13.2- As despesas dos exercícios subsequentes correrão à conta das Dotações Orçamentárias 

consignadas para essa atividade nos respectivos exercícios, ficando estas condicionadas à 

previsão nas Leis Orçamentárias Anuais (LOA’s). 

CLÁUSULA XIV- DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 
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14.1- O Extrato de contrato com as informações pertinentes ao objeto do Pregão Eletrônico 

nº 9/2023-0001 será publicado mural de avisos da Prefeitura Municipal de Primavera e no 

Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA XV – DO FORO 

15.1- Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Primavera/Pa, para dirimir todas e 

quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja. 

CLÁUSULA XVI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1- A presente licitação reger-se á pela Lei Federal n° 8.666/93, e posterior alterações. E, 

por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o 

presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante 

as testemunhas abaixo assinadas, a tudo presentes. 

Primavera/PA, 07 de março de 2023. 

 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ n° 45.082.397/0001-46 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

BOM BONS DESCARTÁVEIS EIRELI  

CNPJ n° 01.580.769/0001-99 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1-_________________________________               2- ______________________________ 

CPF:                                                                      CPF: 
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