
 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 046/2021 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2021 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. 

TERMO DE CONTRATO N.º 046/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS E A 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME 
DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E 

DESPORTOS com endereço a Rua Eduardo Domingos de Lima, Nº 455, Centro, Tabira – PE CEP: 56780-000, CNPJ nº 

29.942.420/0001-79, neste ato representada pela Secretária Senhora LYEDJA SYMEA FERREIRA BARROS 

CARVALHO, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Conego Luiz Muniz do Amaral, 04 - Centro - Tabira - 

PE, CPF nº 734.335.274-15, Carteira de Identidade nº 3.750.519 SSP/PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, 

e a empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

40.876.269/0001-50, sediada na Rua Sargento Silvino Macedo, nº 03, Bairro de São José, em Garanhuns - PE 

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. Raissa Rabelo Ferreira, portadora da 

Carteira de Identidade nº 4007225-8, expedida pela SSP/PE e CPF nº 136.619.254-07, s/ dados bancários, tendo em 

vista o que consta no Processo nº 013/2021, 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, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, resolvem celebrar 

o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 0006/2021 mediante as cláusulas e condições a seguir 

enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 

O objeto do presente Termo de Contrato - A presente licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo menor 
valor por lance em item ofertado tem por objeto a contratação de empresa para A Aquisição de utensílios de 
cozinha em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, – SME e Escolas da rede 
Municipal do Município de Tabira/PE, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Educação. Em 
conformidade com o Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste Edital 

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

independentemente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto: 

 

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA 

CNPJ: 40.876.269/0001-50 

ENDEREÇO: Rua Sargento Silvino Macedo, nº 03, Bairro de São José, em Garanhuns - PE 

REPRESENTANTE: Raissa Rabelo Ferreira 

E-MAIL: distribuidora_agreste@outlook.com                                                     TEL.: (87) 98836-3257 

  

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT UNID VALOR UNIT VALOR TOTAL 

1 
Abridor de Lata - Fabricado em alumínio, 
tamanho convencional. 

ABRIDOR 
CONVENCIONAL 

40 UN R$ 3,35 R$ 134,00 

3 
Balde Plástico - Fabricado em plástico preto 
resistente, para utilização da higienização 
tamanho 12. 

BALDE TAM 12 80 UN R$ 14,01 R$ 1.120,80 

4 
Balde Plástico - Fabricado em plástico 
transparente resistente, graduado, para 
utilização em cozinha tamanho 12. 

BALDE TAM 12 40 UN R$ 12,16 R$ 486,40 

5 
Bandeja Multiuso - Material plástico 
resistente, cor branca, nº 6. Dimensões 365 X 
235 X 70mm. 

BANDEJA 365 X 
235 X 70mm. 

60 UN R$ 25,64 R$ 1.538,40 

8 Borracha para Panela de Pressão - 20 litros. 
BORRACHA 20 

litros. 
20 UN R$ 25,01 R$ 500,20 

10 
Bule Grande de Alumínio de Café - Fabricado 
em alumínio polido reforçado, Nº8 com 
capacidade para 5 litros de água, linha 

BULE 5L 20 UN R$ 113,30 R$ 2.266,00 



 
industrial. 

11 

Caçarola - Em alumínio reforçado, fundido, 
linha hotel, com alças em alumínio, com tampa 
em alumínio, capacidade 12 litros, nº32. 
Dimensões aproximadas: diâmetro 32cm, 
espessura mínina de 3,0mm. Com acabamento 
perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em 
suas arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais á sua utilização. 

CAÇAROLA 12L 20 UN R$ 132,30 R$ 2.646,00 

12 

Caçarola - Em alumínio reforçado, fundido, 
linha hotel, com alças em alumínio, com tampa 
em alumínio, capacidade: aproximadamente 
20 litros, nº 38. Dimensões aproximadas: 
diâmetro 38cm, espessura mínina de 3,0mm, 
com acabamento perfeito, isento de cantos 
vivos ou rebarbas em suas arestas ou 
quaisquer outros defeitos prejudiciais á sua 
utilização. 

CAÇAROLA 20L 20 UN R$ 188,98 R$ 3.779,60 

13 

Caçarola - Em alumínio reforçado, fundido, 
linha hotel, com alças em alumínio, com tampa 
em alumínio, capacidade: aproximadamente 
30 litros , nº 45. Dimensões aproximadas: 
diâmetro 45cm, espessura mínina de 3,0mm, 
com acabamento perfeito, isento de cantos 
vivos ou rebarbas em suas arestas ou 
quaisquer outros defeitos prejudíciais á sua 
utilização. 

CAÇAROLA 30L 20 UN R$ 216,97 R$ 4.339,40 

14 

Caixa frigorífica com Tampa - Capacidade de 
dimensões. Externas: 20,5 X 39,0 X 61,0cm (alt. 
X larg. X comp.). Capacidade 34 litros, cor 
branca natural, usada em baixas temperaturas, 
matéria prima de polietileno. 

CAIXA 
FRIGORIFICA 

34L 
60 UN R$ 85,69 R$ 5.141,40 

15 

Caixa para Hortifrutis - Capacidade de 115 
litros. Dimensões externa: 30,5 X 57,5 X 77,5 
cm (alt. X larg. X comp.). Dimensões internas: 
29,0 X 54,0 X 74,0cm (alt. X larg. X comp.). Cor 
branco natural, usado em baixas 
temperaturas. Matéria prima - PE - Polietileno. 

CAIXA 
HORTIFRUTIS 

115L 
24 UN R$ 48,55 R$ 1.165,20 

16 

Caixa Plástica 13L - Caixa organizadora com 
fabricação em polipropileno virgem, atóxico, 
incolor e inodoro. Cor incolor, empilhável, 
design retangular, com tampa do mesmo 
material e com trava, resistência térmica a 
100º celsius por no mínino 20 minutos, com 
acabamento perfeito, isentas de  cantos vivos 
ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais á sua utilização, 
dimensões aproximadas: 13,8 X 32,6 X 45,7cm. 
Capacidade 13 litros, Tolerância nas diensões 
de até 10%. 

CAIXA PLASTICA 
13L 

60 UN R$ 29,79 R$ 1.787,40 

17 

Caixa Plástica 29L - Caixa organizadora com 
fabricação em polipropileno virgem, atóxico, 
incolor e inodoro. Cor incolor, empilhável, 
design retangular, com tampa do mesmo 
material e co trava, resistência térmica a 100º 
celsius por no mínino 20 minutos, com 
acabamento perfeito, isentas de cantos vivos 
ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais á sua utilização, 
dimenões aproximadas: 28 X 32,6 X 45,7cm. 
Capacidade 29 litros, tolerância nas dimensões 

CAIXA PLASTICA 
29L 

60 UN R$ 51,31 R$ 3.078,60 



 
de até 10%. 

18 

Caixa Plástica 78L - Caixa organizadora 
fabricação em polipropileno virgem, atóxico, 
incolor e inodoro, cor incolor, empilhável, 
design retangular, com tampa do mesmo 
material e com trava, resistência térmica a 
100% celsius por no mínino 20 minutos, com 
acabamento perfeito, isentas de cantos vivos 
ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais á sua utilização, 
dimensões aproximadas: 40,1 X 45,3 X 63,5cm. 
Capacidade 78 litros, tolerância nas dimensões 
de até 10%. 

CAIXA PLASTICA 
78L 

60 UN R$ 105,55 R$ 6.333,00 

19 
Caixa Térmica - Fabricada em isopor com 
tampa, tamanho 125 com dreno. 

CAIXA TERMICA 
TAM 125 

5 UN R$ 112,06 R$ 560,30 

20 
Caixa Térmica - Fabricada em isopor com 
tampa, tamanho 60 com dreno. 

CAIXA TERMICA 
TAM 60 

10 UN R$ 77,86 R$ 778,60 

21 
Caixa Térmica - Fabricada em material plástico 
polietileno (cooler) com tampa, tamanho 20. 

CAIXA TERMICA 
TAM 20 

14 UN R$ 79,86 R$ 1.118,04 

23 

Caneca em Plástico de Servir - Fabricado em 
plástico, com alça, paredes internas e externas 
lisas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem 
bordas, frisos para não possibilitar o acúmulo 
de resíduos, resistente, capacidade de 250ml. 

CANECA 250ML 4.200 UN R$ 2,19 R$ 9.198,00 

24 
Coador de Café - Coador de pano, tamanho 
padrão, linha industrial. 

COADOR DE 
PANO 

20 UN R$ 5,97 R$ 119,40 

25 

Colher de Servir em Inox - Colher grande em 
aço inox, linha hotel, com pegador em inox, 
cabo com 48cm de comprimento, área útil 
13cm X 9cm X, resistente. 

COLHER 
GRANDE 

60 UN R$ 18,25 R$ 1.095,00 

27 

Colher em Polietileno - Colher de polietileno 
para caldeirão côncavo grande, na cor branca 
ideal para o uso na cozinha, material atóxico, 
resistente até 160ºC, medidas: 40 X 5,5cm. 

COLHER 
POLIETILENO 

20 UN R$ 22,10 R$ 442,00 

28 
Concha Grande - Para preparação, linha 
industrial. 

CONCHA 
GRANDE 

20 UN R$ 27,02 R$ 540,40 

29 

Concha Inox - Material em aço inox, para servir 
refeição, com medidas aproximadamente de 
10cm X 35,0cm, capacidade com 
aproximadamente 250ml. 

CONCHA INOX 60 UN R$ 11,76 R$ 705,60 

30 

Cortador de Legumes com Tripé - Cortador 
para cortar e picar legumes e frutas, com tripé 
, tamanho médio. Características: corpo em 
alumínio, fundido, facas em aço inox 10mm, 
colunas em aço maciço, duas molas. 
Dimensões e tolerância, opções de macho e 
facas de 8mm, 10mm ou 12mm, pintura 
eletrostática (a pó), embalagem em plástico 
bolha e caixa de papelão grosso, com 
dimensões que comportem o produto, normas 
técnicas de referência. O produto deve atender 
as normas técnicas de referência relativas á 
fabricação de utensílios em alumínio e demais 
materiais utilizados, em vigor na data do 
edital. Garantia de doze meses de garantia 
contra vicios ou defeitos de fabricação, a 
contar da data da expedição da nota fiscal, 
dimensões e tolerâncias (com os pés), 54cm 
altura, 38cm de largura e 23cm comprimento. 

COTADOR 
LEGUMES 

20 UN R$ 174,42 R$ 3.488,40 

31 
Cuscuzeiro - Em alumínio polido, linha 
industrial, corpo inteiriço, com base e tampa 

CUSCUIZERO 
N50 

20 UN R$ 161,49 R$ 3.229,80 



 
com alças laterais em alumínio, espessura 
mínina de 3 milímetros, com acabamento 
perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em 
suas arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais á sua utilização Nº50, dimensão 
50cm de diâmetro. 

32 
Cutélo - Utensílio em aço inox, com cabo em 
polietileno. 

CUTÉLO 20 UN R$ 54,44 R$ 1.088,80 

36 

Escumadeira de Servir em Inox - Colher grande 
em aço inox, linha hotel, com pegador em inox, 
cabo com 48cm de comprimento, área útil 
13cm X 9cm, resistente. 

ESCUMADEIRA 
DE SERVIR 

60 UN R$ 26,06 R$ 1.563,60 

37 
Escumadeira Grande - Para preparação, linha 
industrial. 

ESCUMADEIRA 
GRANDE 

20 UN R$ 25,85 R$ 517,00 

39 
Espremedor de Alho - Utensílio em aço inox, 
com cabo em aço inox, dimensões 
aproximadas do produto: 25 X 7,5 X 3,2cm. 

ESPREMEDOR 
DE ALHO 

20 UN R$ 26,00 R$ 520,00 

41 

Faca em Inox, para Corte de Carne - Lâmina em 
aço inox, cabo em polietileno branco com 
perfeita ergonomia, lâmina fio liso, fabricada 
sem emendas aparentes para não possibilitar 
acúmulo de resíduos e a proliferação de 
bactérias, com superfície lisa (livre de 
microfissuras e inclusões), facilmente limpável 
e resistente á corrosão e acidez. Não tóxico, 
estável e não absorvente sob condições de uso. 
Não deve "emprestar" odor, cor ou gosto aos 
alimentos e nem contribuir para a adulteração 
dos mesmos. Dimensões aproximadas, lâmina 
de 8, espessura mínina de 3,0mm, altura e 
comprimento mínino (cabo + lâmina) de 
330mm. 

FACA INOX 
CARNE 

40 UN R$ 31,49 R$ 1.259,60 

44 

Frigideira - Frigideira em alumínio com 
revestimento interno de antiaderente, linha 
hotel, cabo baquelite antitérmico de 2,5mm 
Nº40. Dimensões aproximadas, diâmetro 
40cm, altura 8,0cm. 

FRIGIDEIRA N40 20 UN R$ 84,55 R$ 1.691,00 

46 

Garrafa Térmica - Garrafa térmica para café, 
com capacidade para 500ml, confeccionada 
em material plástico de boa qualidade, cores 
diversas, com ampola de vidro, rolha 
dosadora, tampa plástica, conservação de 
temperatura das bebidas, mínino de 6 horas. 

GARRAFA 
TERMICA 500ML 

5 UN R$ 29,76 R$ 148,80 

50 

Garrafa Térmica - Garrafa térmica para café, 
com capacidade para 12 litros, confeccionada 
em material plástico de boa qualidade, cores 
diversas, com ampola de vidro, rolha 
dosadora, tampa plástica, conservação de 
temperatura das bebidas, mínino de 6 horas. 

GARRAFA 
TERMICA 12L 

4 UN R$ 161,06 R$ 644,24 

51 
Jarra para Suco em Plástico - 5 litros com 
tampa, graduada. 

JARRA 5L 60 UN R$ 24,05 R$ 1.443,00 

52 Jarra para Suco em Vidro Temperado - 2 litros. JARRA 2L 10 UN R$ 33,39 R$ 333,90 

53 

Kit Bacias Plásticas - Kit composto por 3 bacias 
plásticas redondas, em tamanhos variados, 
para uso com alimentos, sendo 1 (uma) bacia 
tamanho grande, com capacidade aproximada 
para 27 litros, 1 (uma) bacia tamanho médio, 
com capacidade aproximada para 17 litros, 1 
(uma) bacia tamanho pequeno, com 
capacidade aproximada para 8 litros. 
Dimensões aproximadas (tolerância nas 

KIT BACIAS 60 UN R$ 26,80 R$ 1.608,00 



 
dimensões de até 10%), grande 27 litros 
(200mm altura X 420mm diâmetro X 1,3 
espessura), média 17 litros (150mm altura X 
380mm diâmetro X 1,2 espessura), e pequena 
8 litros (100mm altura X 320mm diâmetro X 
1,1 espessura), Caracteristicas gerais, 
fabricado em polipropileno, design redondo, 
ser passível de ser reciclado mecanicamente 
ao fim de sua vida útil, cor clara, embalagem 
em papelão e plástico descartável, com 
dimensões que comportem as 3 (três) peças do 
kit, embalagem em papelão e plástico 
descartável, com dimensões que comportem 
as 3 (três) peças do kit. 

55 

Lixeira Plástica, Capacidade 100 Litros com 
Pedal - Fabricada em polipropileno ou 
polietileno, com rodas, pedal, cor branca, com 
capacidade de 100 litros, dimensões 
aproximadas: 91,0 X 57,5 X 51,0cm (alt X larg 
X comp). Tolerância nas dimensões de até 
10%. 

LIXEIRA 100L 60 UN R$ 247,62 R$ 14.857,20 

56 

Lixeira Plástica, Capacidade 50 Litros com 
Pedal - Fabricada em polipropileno ou 
polietileno, com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa fabricados em 
aço, com tratamento anti corrosão ou com 
pintura eletrostática, cor branca, com 
capacidade de 50 litros, dimensões 
aproximadas: 72,0 X 45,0 X 39,5cm (alt. X larg. 
x comp.). Tolerância nas dimensões de até 
10%. 

LIXEIRA 50L 60 UN R$ 139,80 R$ 8.388,00 

59 

Pallet Vazado - Dimensões: altura 14,0 X 
largura 100 X comprimento 120cm. 
Capacidade: Carga dinâmica 1.500KG, carga 
estática 4.000Kg, cor branca, matéria prima PP 
polipropileno PEAD, polietileno de alta 
densidade em polietileno pode ser usado em 
temperaturas negativas. 

PALLET VAZADO 40 UN R$ 326,07 R$ 13.042,80 

60 

Panela de Pressão - Linha industrial, fabricada 
em alumínio 100% puro, polido, linha 
industrial, com alças ou com alça e cabo 
laterais, anatômicos, atóxicos e antitérmicos, 
com válvulas e sistema de segurança, válvula 
de trabalho (alívio de pressão), válvula de 
segurança repetitiva, válvula de travamento 
que não permita abertura da panela caso haja 
pressão localizada no cabo da tampa, com pino 
de alívio. Capacidade 4 litros, espessura 
mínina de 3mm. 

PANELA 
PRESSÃO 4L 

12 UN R$ 74,44 R$ 893,28 

61 

Panela de Pressão - Linha industrial, fabricada 
em alumínio 100% puro, polido, linha 
industrial, com alças ou com alça e cabo 
laterais, anatômicos, atóxicos e antitérmicos, 
com válvulas e sistema de segurança, válvula 
de trabalho (alívio de pressão), válvula de 
segurança repetitiva, válvula de travamento 
que não permita abertura da panela caso haja 
pressão localizada no cabo da tampa, com pino 
de alívio. Capacidade 7 litros, espessura 
mínina de 3mm. Dimensões aproximadas. 

PANELA 
PRESSÃO 7L 

24 UN R$ 102,80 R$ 2.467,20 

62 Panela de Pressão - Linha industrial, fabricada PANELA 12 UN R$ 558,06 R$ 6.696,72 



 
em alumínio 100% puro, polido, com alças ou 
com alça e cabos laterais, anatômicos, atóxicos 
e antitérmicos, com válvulas e sistema de 
segurança, válvula de trabalho (alívio de 
pressão), válvula de segurança repetitiva, 
válvula de travamento que não permita 
abertura da panela caso haja pressão 
localizada no cabo da tampa, com pino de 
alívio. Capacidade 20 litros, espessura mínina 
de 3mm. 

PRESSÃO 20L 

63 Panela Grande - Linha industrial tamanho 45. 
PANELA 

GRANDE N45 
20 UN R$ 273,24 R$ 5.464,80 

64 Panela Média - Linha industrial tamanho 30. 
PANELA MEDIA 

N30 
20 UN R$ 128,33 R$ 2.566,60 

65 Panela Pequena - Linha industrial tamanho 20. 
PANELA 

PEQUENA N20 
20 UN R$ 189,99 R$ 3.799,80 

66 
Peneira - Peneira em aço inox, dimensões 
aproximadas: 368 X 182 X 70mm 
(comprimento X largura X altura). 

PENEIRA INOX 40 UN R$ 12,09 R$ 483,60 

67 
Peneira - Peneira plástica, dimensões 
aproximadas: 368 X 182 X 70mm 
(comprimento X largura X altura). 

PENEIRA DE 
PLASTICO 

40 UN R$ 13,16 R$ 526,40 

68 

Prato em Plástico - Prato fundo fabricado em 
material plástico, atóxico, incolor, paredes 
internas e externas lisas, sem reentrâncias ou 
ressaltos, sem bordas e frisos, acabamento liso, 
isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais á sua utilização, resistente, 
dimensões aproximadas 22cm (diâmetro) X 
3,2cm (altura) X 22cm (comprimento). 

PRATO FUNDO 
PLASTICO 

4.200 UN R$ 2,47 R$ 10.374,00 

69 

Prato em Vidro Temperado - Prato fundo 
fabricado em vidro temperado, virgem, 
atóxico, incolor, paredes internas e externas 
lisas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem 
bordas e frisos, acabamento liso, brilhante, 
isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais á sua utilização, resistente á 
temperatura, suportando até 150º Celsius, 
dimensões aproximadas 22cm (diâmetro) X 
3,2cm (altura) X 22cm (comprimento), 
embalagem  em plástico bolha descartável com 
dimensões que comportem os pratos 
individualmente, os quais deverão ser 
acondicionados em caixa de papelão grosso 
com total de 50 pratos. 

PRATO FUNDO 
VIDRO 

400 UN R$ 4,94 R$ 1.976,00 

70 

Ralador de Vegetais - Lâmina fabricada em aço 
inox, com quatro diferentes opções de corte, 4 
(quatro) faces, alça em polipropileno na cor 
branca, dimensões aproximadas, 
comprimento X largura X altura, 230 X 105 X 
80mm. 

RALADOR 
VEGETAIS 

40 UN R$ 25,86 R$ 1.034,40 

71 

Tábuas (Placas) para Corte de Alimentos - 
Placas ou tábuas de corte coloridas, com 
padrão internacional de cores, para corte de 
alimentos crus e cozidos, sendo 1 (uma) placa 
na cor branca para corte de carne vermelha 
crua, 1 (uma) placa na cor verde para cprte de 
frutas, legumes e verduras, 1 (uma) placa na 
cor amarela para corte de aves. Dimensões: 

TABUAS DE 
ALIMENTO 

60 UN R$ 384,21 R$ 23.052,60 



 
altura, largura e espessura, 50cm X 30cm X 
1,5cm, tolerância +/- 10, caracteristicas gerais, 
construídas em polipropileno, atóxica com 
aditivo bacterícida, antiderrapante, bordas 
arrendondadas, cores variadas, conforme o 
tipo de uso, fácil higienização e resistente a 
produtos químicos, furo para pendurar, ser 
passível de ser reciclada e mecanicamente ao 
fim de sua vida útil, embalagem plástico 
descartável, com dimensões que comportem 
cada peça. (sendo 20 unidades de cada cor). 

72 Tacho Grande - Linha industrial tamanho 45. 
TACHO GRANDE 

N45 
20 UN R$ 159,99 R$ 3.199,80 

73 Tacho Médio - Linha industrial tamanho 30. 
TACHO MEDIO 

N30 
20 UN R$ 69,99 R$ 1.399,80 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 

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

20/12/2021 e encerramento em 20/03/2022, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 166.632,88 (cento e sessenta e seis mil seiscentos e trinta 

e dois reais oitenta e oito centavos). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 

contratual, 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. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no 

orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 

 
UNIDADE: 20.401 – Secretaria de Educação - Adm. Direta 
1236100022.019 – PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola 
33903000 – Material de Consumo 
 
UNIDADE: 20.401 – Secretaria de Educação - Adm. Direta 
1236100022.093 – Manutenção do Programa Salário Educação - FNDE 
33903000 – Material de Consumo 
 
UNIDADE: 20.401 – Secretaria de Educação - Adm. Direta 
1236100022.015 – Manutenção da Secretaria de Educação 
33903000 – Material de Consumo 
 
UNIDADE: 20.402 – FUNDEB – Fundo Desenv. Ensino Básico 
1236500022.029 – PDDE – Manutenção do Ensino Pré – Escolar e Infantil (40%) 
33903000 – Material de Consumo 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO. 

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE. 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 



 
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO. 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO. 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela 

CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do 

Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO. 

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 

da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação 

das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à 

prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 

77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, 

CONFORME O CASO: 

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

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES. 

13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo 

nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES. 

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

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 

1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, 

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e 

normas e princípios gerais dos contratos. 



 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO. 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da 

União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO. 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Tabira - PE para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, 

que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

Tabira-PE, 20 de dezembro de 2021. 
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