
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATO Nº 20210057       

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031-2021

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de MEDICILÂNDIA, através do(a) FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 11.419.894/0001-75, denominado daqui por diante de CONTRATANTE,  
representado neste ato pelo(a) Sr.(a) ANNE PATRICIA SILVA SILVEIRA,  SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, portador do CPF nº 720.514.852-91, residente na KM 90 SUL, LOTE 3,  e do outro lado V G DA SILVA 
COMERCIO EIRELI,    CNPJ 20.749.518/0001-30, com sede na RUA 12 DE MAIO QUADRA 3A LOTE 11, 
CENTRO, Medicilândia-PA, CEP 68145-000, de agora em diante  denominada CONTRATADA(O), neste ato 
representado pelo(a) Sr(a).    VALDOMIRO GONCALVES DA SILVA, residente na RUA BELMIRO AVILA, 
S/Nº, CENTRO, Medicilândia-PA, CEP 68145-000, portador do(a) CPF 294.626.142-53, têm justo e contratado o 
seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - Fornecimento de gêneros alimentícios, para manutenção do Fundo Municipal de Saúde de Medicilândia.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

010186  CAFÉ TORRADO E MOIDO - Marca.: MARATA                 QUARTA                500,00             3,980         1.990,00
        Cafe torrado e moido, sem misturas, embalado a vácuo de

        boa qualidade, com                                     
        caracteristicas, aspecto, cor ador                     

        e sabor próprio.Pacote com 1kg.                        
010206  LEITE EM PÓ 1KG - Marca.: CCGL                        QUILO                 220,00            26,890         5.915,80

        Leite em pó  de  boa  qualidade,  origem  de vaca, teor
        gordura integral, solubilidade  instantaneo,  embalagem

        acondicionada em plastico de 1kg, devidamente lacradas,
        com data de fabricação e validade no rotulo.           

010208  MACARRAO ESPAGUETE 500G - Marca.: ESTRELA             PACOTE                 85,00             2,590           220,15
        Macarrão tipo espaguete, a base de semola de farinha de
        trigo, henriquecido com ferro e acido folico, massa com

        ovos, em pacote    plastico    contendo    500g,    com
        indetificação do produto, marca do fabricante, prazo de

        validade e peso liquido conforme a resolução vigente da
        anvisa.                                                

010211  CORANTE EM PÓ REGIONAL - Marca.: REGIONAL             PACOTE                 10,00            13,980           139,80
        Sem conservante entregue    em    embalagem    plástica

        descartável contendo 1KG Na                            
        embalagem.                                             

010212  ÓLEO DE SOJA 900ML - Marca.: ABC                      UNIDADE               240,00             7,480         1.795,20
        Oleo de soja,  com  peso  liquido de 900ml, devidamente

        lacrados e rotulados com data de fabricação e numero do
        lote, e validade   minima   de  6  meses  a  contar  do
        recebimento.                                           

010216  OVO DE GALINHA-CARTELA COM 30 UNIDADES                CARTELA                 5,00            12,900            64,50
        Ovos grande, peso minimo de 50 gramas por unidade, ovos

        de qualidade, sem  defeitos, apresentando cor vermelha,
        com formaçãoe tamanho  grande,  uniforme.  Deverao  ser

        fresco, apresentar casca porosa, opaca,limpa e intacta,
        insenta de umidade  externa  anormal,  mofo  ou  cheiro

        desagradavel, pente com 30 ovos.                       
010224  TOMATE - Marca.: LONGA VIDA                           QUILO                 150,00             5,490           823,50

        Tomate: em quilo,  frutos  com  60  a  70% de maturação
        climatizado, tamanho e  coloração  uniforme,  com polpa

        firme e intacta,   devendo   ser   bem  desenvolvido  e
        maturação mediana, isento  de enfermidades, parasitas e
        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos

        e mecânicos oriundos   do  manuseio  e  transporte,  de
        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes,

        devendo ser prioritariamente    orgânicos   e/ou   agro
        ecológicos.                                            

010226  VINAGRE 750ML - Marca.: TOSCANO                       UNIDADE                75,00             2,290           171,75
        Pasteurizado 750ml, com   acidez   4%,   embalagem  com

        dizeres de rotulagem,    contendo    informações    dos
        ingredientes, data de fabricação e prazo de validade   

010512  AZEITE DE DENDE 900 ML - Marca.: MARIZA               UNIDADE                20,00             8,970           179,40
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        Especificação : Azeite   de   dendê,  puro,  com  baixa

        acidez, acondicionado em  embalagem  plástica de 900ml,
        com rotulagem nutricional obrigatória.                 

010540  BISCOITO ROSQUINHA DE COCO 800G CX COM 15 PACOTES -   CAIXA                  10,00             6,900            69,00
        Marca.: MICOS                                          

        Especificação : Bicoito  doce  de  boa  qualidade, tipo
        rosquinha, sabor coco,  formato redondo. Acondicionados

        em embalagens de 800g. Caixa contendo 15 pacotes.      
010545  CALABREZA - Marca.: EXCELENCIA                        QUILO                  50,00            27,890         1.394,50

        Especificação : Linguiça  tipo calabresa, preparada com
        carne suína, resfriada,   com   cor,   aspecto  e  odor
        próprio.                                               

010562  CHEIRO VERDE - Marca.: REGIONAL                       MAÇOS                 300,00             1,990           597,00
        Especificação : com  aspecto,  cor  e  cheiro  e  sabor

        próprio, com folhas  firmes e intactas, devendo ser bem
        desenvolvida, isenta de   enfermidades,   parasitas   e

        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos
        e mecânicos oriundos   do  manuseio  e  transporte,  de

        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes,
        devendo ser prioritariamente       orgânicos       e/ou

        agroecológicos. Obs.: pegar  de acordo com a remessa da
        merenda.                                               

010566  CHUCHU                                                QUILO                 100,00             4,490           449,00
        Especificação : Chuchu  do tipo verde de boa qualidade,
        frescos, no ponto   de   maturação.   Adequado  para  o

        consumo, intactos com  todas  as  partes  comestíveis e
        aproveitáveis. Cor e    sabor    não    deverão   estar

        danificados.                                           
010646  LEITE CONDENSADO - Marca.: ITALAC                     UNIDADE                20,00             3,790            75,80

010655  MAÇÃ                                                  QUILO                 100,00             9,800           980,00
        Especificação : fruta  in  natura  tipo  maçã,  especie

        nacional, aplicação alimentar.                         
010658  FLOCÃO DE MILHO - Marca.: DONA CLARA                  UNIDADE               100,00             1,740           174,00

        Especificação : farinha de milho, pacote com 500g (tipo
        flocão), deve ser   isentos  de  residuo  ,  impurezas,

        bolor, e odor   nao  caracteristico.  henriquecido  com
        ferro e acido   folico.  embalagem  primaria:  saco  de
        polietileno transparente, atoxico, pacote com 500g.    

010659  FERMENTO PARA BOLO (EMBALAGEM COM 100GR) - Marca.: D  UNIDADE                10,00             2,970            29,70
        ONA BENTA                                              

        Especificação : fermento  em  pó  para bolo de primeira
        qualidade com registro   do   ministerio  da  saude  ou

        agricultura, acondicionados em embalagens de 100gr.    
010663  MAIONESE 500 G - Marca.: ARISCO                       UNIDADE                20,00             6,890           137,80

        Especificação : maionese    de    boa    qualidade,tipo
        tradicional,aplicação uso culinario.                   

010665  MELAO                                                 QUILO                  50,00             3,990           199,50
        Especificação : fruta  in  natura,  tipo melão, especie
        amarelo, aplicação alimentar  frescos, inteiros, limpos

        e livre de humidade externa anormal.                   
010920  BOMBOM DE CHOCOLATE - Marca.: GAROTO                  CAIXA                 300,00             8,980         2.694,00

        Especificação : Bombom  de  chocolate de boa qualidade,
        tipo com recheio,  coberturas  e sabores diversos, tais

        como amendoim, avelã,    banana,    chocolate   branco,
        caramelo, coco, em caixa de 400gramas.                 

010928  QUEIJO MUSSARELA - Marca.: BRASIL LIGHT               QUILO                  50,00            27,900         1.395,00
        Especificação : queijo    inteiro,    tipo   mussarela,

        refrigerado com embalagem   integras,   sem  sujidades,
        transportado e conservado em temperatura nao superior a

        8øc. embalado a  vacuo/saco plastico. validade minima 2
        meses a contar da data de entrega.                     
010967  UVAS PASSAS COM 200 GRAMAS - Marca.: FRUTASUL         UNIDADE                30,00             4,970           149,10

        Especificação : Uva  passa,  desidratada,  sem  caroço,
        aspecto, cor e  sabor  próprio,  acondicionada  em saco

        plástico atóxico, vedado, insento de sujidades. Data de
        fabricação e prazo de validade descrito no rótulo.     

010969  REQUEIJAO CREMOSO - Marca.: SERTANORT                 UNIDADE                50,00             6,990           349,50
                                                               

        Especificação : Requeijão   cremoso,   produzido  com  
        leite pasteurizado, sabor  suave,                      

        levemente salgado,                                     
        consistência cremosa. Embalado  em copo de plástico com

        tampa, com 250 gramas.                                 
010971  CHA SABORES DIVERSOS - Marca.: LEÃO                   UNIDADE                30,00             3,480           104,40
        Especificação : Chá    sabores    variados   (camomila,

        erva-doce, boldo, capim    santo,    etc)   em   sachÊs
        envelopados individualmente de aproximadamente 2 gramas

        cada. Caixa contendo 10 sachÊs.                        
010973  PIMENTAO                                              QUILO                  50,00             7,690           384,50

        Especificação : ISENTO  DE  DEFORMIDADES, COR, CHEIRO E
        SABOR PRÓPRIO, COM  POLPA  FIRME E INTACTA, DEVENDO SER

        BEM DESENVOLVIDA, INSENTA  DE INFERMIDADES, PARASITAS E
        LARVAS, MATERIAL TERROSO  E SUJIDADE, SEM DANOS FÍSICOS

        E MECÂNICOS ORIUNDOS   DO  MANUSEIO  E  TRANSPORTE,  DE
        COLHEITA RECENTE, LIVRE  DE  RESIDUOS DE FERTILIZANTES,

        DEVENDO SER PRIORITARIAMENTE        ORGANICO       E/OU
        AGROECOLOGICO.                                         
011013  AZEITONA EM CONSERVA 200 GR - Marca.: LA VIOLETEIRA   UNIDADE                40,00             2,980           119,20

        Especificação : Azeitona  verde,  grauda,  com  ou  sem
        caroço, em conserva,  embalada em vidro com peso de 200

        gramas. Validade mínima de 180 dias.                   
011016  MELANCIA                                              QUILO                 500,00             2,500         1.250,00

        Especificação : com  aspecto,  cor  e  cheiro  e  sabor
        próprio, com polpa  firme  e  intacta,  devendo ser bem

        desenvolvida, isenta de   enfermidades,   parasitas   e
        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos

        e mecânicos oriundos   do  manuseio  e  transporte,  de
        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes,

        devendo ser prioritariamente       orgânicos       e/ou
        agroecológicos.                                        
011031  MAMÃO - Marca.: FORMOSA                               QUILO                 100,00             3,990           399,00
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        Especificação : Em  quilo,  frutos  com  60  a  70%  de

        maturação, tamanho e   coloração  uniforme,  com  polpa
        firme e intacta,   devendo   ser   bem  desenvolvida  e

        maturação mediana, isenta  de enfermidades, parasitas e
        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos

        e mecânicos oriundos   do  manuseio  e  transporte,  de
        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes,

        devendo ser prioritariamente    orgânicos   e/ou   agro
        ecológicos.                                            

011061  CEREJA EM CALDA - Marca.: MARIZA                      UNIDADE                10,00             9,970            99,70
        Especificação : Fruta cereja em calda de água e áçucar,
        fruta inteira, acondicionadas em potes com tampa de 140

        gramas. Fabricação e validade no rótulo.               
011235  PEPINO                                                QUILO                  30,00             3,900           117,00

        Especificação : com  aspecto,  cor  e  cheiro  e  sabor
        próprio, com polpa  firme  e  intacta,  devendo ser bem

        desenvolvido, isento de   enfermidades,   parasitas   e
        larvas, material terroso e sujidades, sem danos físicos

        e mecânicos oriundos   do  manuseio  e  transporte,  de
        colheita recente, livre  de  resíduos de fertilizantes,

        devendo ser prioritariamente       orgânicos       e/ou
        agroecológicos. setor).                                

013913  AMIDO DE MILHO PACOTE DE 01KG - Marca.: APTI          UNIDADE                15,00             5,990            89,85
013914  ACHOCOLATADO EM LATA. - Marca.: APTI                  UNIDADE                10,00             4,900            49,00
        Alimento achocolatado em   pó   active-go,             

        Contendo  2                                            
        minerais (ferro, cálcio)       e       7      vitaminas

        (niacina,                                              
        vitaminas A, B2,    B6,   B12,   C   e   D),           

        acondicionado em                                       
        embalagem original de fábrica (lata),                  

        com aproximadamente                                    
        400 g, contendo: especificação dos                     

        ingredientes, informações                              
        do fabricante   e   data  de                           

        vencimento na embalagem,  não                          
        inferior  a  120 dias da                               
        data da entrega.  A lata não deve                      

        apresentar vestígios                                   
        de ferrugem, amassadura ou                             

        abaulamento.                                          
013923  MILHO PARA PIPOCA 500G - Marca.: YOKA                 UNIDADE                60,00             2,970           178,20

        milho para pipoca,    tipo    1,   tipo   grupo   duro,
        tipo                                                   

        classe amarela, beneficiado limpo e seco, isentos      
        de materiais                                           

        estranhos, impurezas       mofos       ou              
        fermentação, adimitindo de                             
        umidade  maxima  de  13,5%.                            

        embalagem primaria saco                                
        plastico    filme   bopp   com                         

        validade minima de   4   meses  a  partir              
        da  data  da                                           

        entrega.                                              
013925  MISTURA PARA BOLO 450GR - SABORES DIVERSOS - Marca.:  PACOTE                 50,00             4,500           225,00

         SOL                                                   
        mistura alimenticia, acuçar,         farinha         de

        trigo,                                                 
        enriquecida com ferro     e    acido    folico,        

        sabores:abacaxi, laranja,                              
        coco, chocolate,                                       
        festa.empacotados em embalagem de                      

        polietileno contendo                                   
        450g cada. o rotulo do produto deve                    

        conter informações                                     
        nutricionais, ingredientes, e    prazo    de           

        validade.                                              
        validade minima 6 meses apos a entrega.               

013935  CHARQUE BOVINO 500 G - Marca.: JAU PRIMER             UNIDADE               100,00            16,900         1.690,00
014029  EXTRATO DE TOMATE 290G - Marca.: BONARE               UNIDADE               220,00             3,240           712,80

014031  MACARRÃO PARA LASANHA 500 GR - Marca.: FORTALEZA      UNIDADE                50,00             7,900           395,00
        Macarrão para lasanha, tipo direto ao forno,           

        embalagem                                              
        500 gramas                                             
015271  MARGARINA 500 GR - Marca.: PURO SABOR                 UNIDADE                75,00             4,990           374,25

015614  POLPA DE FRUTA - Marca.: TORRES                       QUILO                 500,00             4,990         2.495,00
016025  MILHO VERDE 200G - Marca.: FUGINI                     LATA                   20,00             2,970            59,40

016466  CACARRÃO, TIPO PADRE NOSSO, PACOTE 500G - Marca.: RI  UNIDADE               200,00             2,970           594,00
        COSA                                                   

016467  FERMENTO PARA PÃO KIT C/2 SACHES 10G - Marca.: DR. D  UNIDADE                40,00             1,480            59,20
        ETKER                                                  

016468  LEITE DE COCO 1LT - Marca.: MARIZA                    UNIDADE                30,00             4,980           149,40

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       29.538,90

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO E CRITERIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

2.1. Os bens serão entregues:

a) Diariamente, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Projeto 
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Básico e na proposta. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO

3.1. O objeto do presente CONTRATO será recebido em remessa parcelada pelo FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE com entrega não superior a 15 (quinze) dias após recebimento da nota de empenho.

3.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data de entrega não poderá ser inferior a 01 (um) ano, ou 
a metade do prazo total recomendado pelo fabricante. 

3.3. Os bens deverão ser entregues na sede do órgão, no endereço: Setor almoxarifado com entrada na rua Benedito 
do Vale, portão de acesso para o estacionamento dos carros, no horário das 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 16:00hrs, 
sendo o frete, carga e descarga por conta do fornecedor até o local indicado.

3.4. O não cumprimento do disposto no item 3.1 do presente CONTRAT O acarretará a anulação do empenho, bem 
como a aplicação das penalidades previstas no Projeto Básico e a convocação do fornecedor subsequente 
considerando a ordem de classificação do certame.

CLÁUSULA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 
alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 - A Contratada obriga-se a:

5.1.1 - Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidos neste termo 
contratual;

5.1.2 - Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do contratante ou 
a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

5.1.3 - Encaminhar para o setor financeiro do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , as notas de empenhos 
e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

5.1.4 - Assumir integralmente a responsabilidade por todo ônus decorrente da execução deste contrato, 
especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizados para consecução do 
serviço;

5.1.5 - Manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste contrato;
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5.1.6 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela contratante;

5.1.7 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no §1º do 
artigo 65, da lei n 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 - A contratante se obriga a proporcionar a contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do termo contratual, consoante estabelece a Lei n 8.666/93 e suas alterações posteriores;

6.2 - fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

6.3 - comunicar a contratada toda e qualquer ocorrência relacionada a execução do objeto contratual, diligenciando nos 
casos que exigem providencias corretivas;

6.4 - Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

7.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 04 de Março de 2021 extinguindo-se em 03 de Maio de 2021, 
podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

8.1 -  constitui motivo para rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78  e 79 da lei n 8.666/93, e poderá ser 
solicitada a qualquer tempo pelo contratante, com antecedência mín ima de 05 dias uteis, mediante comunicação por 
escrito.

CLÁUSULA NONA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades:

-    Advertência;
-    Multa;
-    Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
-    Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

9.2. A multa prevista acima será a seguinte:
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-    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de 
alguma das cláusulas contratuais;

9.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

9.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente;

9.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade;

9.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

9.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

10.1 - Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 
interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 
iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO VALOR E REAJUSTE

11.1 - O valor total da presente avença é de R$ 29.538,90 (vinte e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa 
centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da 
obrigação, na proporção dos serviços efetivamente prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas 
pelo(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente 
atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse 
índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2021 Atividade 1013.101220140.2.041 Operacionalização da Secretaria de Saúde , 
Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.07, no valor de R$ 29.538,90, 
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ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, 
caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

13.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO

14.1 - A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir
as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

14.2. O acompanhamento e a fiscalização desse Contrato ficarão a cargo do(a) servidor(a) Sr(a). SHEILA 
MARTINS DE SOUZA PEDRONI, Portaria nº 002/2021 designada para este fim, nos termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93.

14.3 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4 - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 
necessário à regularização das falhas ou erros observados e encami nhando os apontamentos à autoridade competente 
para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

15.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado.

15.2 - Fica eleito o Foro da cidade de MEDICILÂNDIA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste 
Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

15.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, 
em 02 (duas) vias de  igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo.

    MEDICILÂNDIA-PA, 04 de Março de 2021
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    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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    CNPJ 20.749.518/0001-30

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.________________________________                     2.________________________________

TRAVESSA DOM EURICO, 1035, CENTRO, MEDICILÂNDIA


		2021-03-15T10:17:28-0300
	ANNE PATRICIA SILVA SILVEIRA:72051485291


		2021-03-17T08:40:22-0300
	V G DA SILVA COMERCIO EIRELI:20749518000130




