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 CONTRATO Nº 20180351 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE MUANÁ E NORTE 
ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS 
LTDA, CONFORME ABAIXO SE 
DECLARAM. 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUANÁ, neste ato denominado CONTRATANTE, 
com sede na Praça 28 de Maio, nº 43, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 11.438.326/0001-11, 
representado pelo Sr. FABRICIO LOBÃO PEREIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SAÚDE, portador do CPF nº 606.929.792-04, residente na Av. Serzedelo Correa, 725, Apto 
1101 – Bairro: Batista Campos , e de outro lado a firma NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA 
E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 21.875.245/0001-32, estabelecida à 
Avenida Coronel Manoel Izidro da Silva, s/n, BAIRRO Centro, Muaná - PA, CEP: 68.825-
000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo 
Sr. LUAN MONTEIRO NUNES, residente na Avenida Coronel Manoel Izidro da Silva, S/N, 
Bairro: Centro, Muaná - PA, CEP 68.825-000, portador do(a) CPF:024.142.672-32, tem 
entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes 
da Dispensa de Licitação Nº 0305 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, 
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 8.666/93, 
mediante as cláusulas que se seguem: 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

O presente Contrato se fundamenta na Justificativa de Dispensa de Licitação nº 7/2018 - 
0305, baseada no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 – O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para 
atender ao Fundo Municipal de Saúde. 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL 

01 

Água sanitária, à base de cloro. Composição 
química: hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 
01 litro, cx com 12 und. 

CX 100  27,00  2.700,00 

02 
Álcool em gel com registro no “INMETRO”. 
Com embalagem de 1 litro CX/C/12 

CX 20  152,00  3.040,00 

03 

Amaciante de roupas: cloreto de 
diestearildimetil, amônio coadjuvante, 
conservante espessante, colorante, 
fragância (acondicionado em caixa de 
papelão) contendo 6 unidades, de 2000 ml, 
notificado na ANVISA contendo data de 
fabricação e validade. 

CX 30  54,00  1.620,00 

04 
Aparelho de barbear descartável com duas 
lâminas e fitas lubrificantes,  

UND 100  3,50  350,00 

05 
Aromatizante ambiental aerosol, embalagem 
de 400 ml, cx/12 und 

CX 10  118,80  1.188,00 

06 

Desinfetante para uso geral – 05 litros. 
Especificação desinfetante com alto poder 
de desinfecção, e germicidas para limpeza, 
odorização e desinfecção; concentrado, 
composto por associação de detergentes e 
germicidas para limpeza, odorização e 
desinfecção; indicado para aplicação em 
superfícies fixas laváveis como pisos, louças 
e metais sanitários, portas, paredes, ralos, 
etc. Cx com 12 und. 

CX 80  84,00  6.720,00 

07 

Detergente – líquido; neutro, na embalagem 
deverá constar a data da fabricação e da 
validade do produto; o produto deverá ser 
biodegradável, testado 
dermatologicamente.CAIXA C/12 

CX 30  44,75  1.342,50 

08 
Escovão com cerdas em piaçava, base e 
cabo plástico escovão de piaçava com cabo 
de madeira 

UND 30  12,00  360,00 

09 
Escovinha com cerdas em nylon, base 
plástica.  escova de mão base plástica e 
cerdas de nylon 

UND 30  5,30  159,00 

10 Esfregão  UND 50  21,00  1.050,00 

11 
Esfregão com balde de rodinha tipo- mop 
pop 

UND 5  54,00  270,00 

12 
Espanador grande para teto em fibra com 
cabo de madeira 

UND 10  21,00  210,00 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL 

13 
Espanador Pequeno : Em fibra,cabo 
plástico 30 cm 

UND 10  18,00  180,00 

14 
Esponja de lã de aço carbono abra-sico, 
60 gr, FARDO  com 14 PCT 

FARDO 8  25,20  201,60 

15 

Esponja dupla face limpeza específica: 
feita de espuma e 
manta abrasiva de alta qualidade, que 
garantem poder 
de limpeza e durabilidade superiores. 
Possui adesivo à 
base d’água e não contém solventes 
orgânicos. 
Desenvolvida para lavar louças. Tamanho 
da esponja: 
110 mm x 75 mm x 20 mm acondicionado 
em PCT com 10unidades. 

PCT 18  6,50  117,00 

16 
Flanela tipo algodão medindo 28x38cm 
pct c/6 

PCT 9  18,00  162,00 

17 

Fósforos composição, clorato de potássio 
e aglutinantes, com madeira 100% 
reflorestada com selo do Inmetro, 
acondicionado em   maço com 10 caixas 

MAÇO 12  3,50  42,00 

18 

Guardanapo de papel: cx/24 pct  folha 
dupla 23,5x 23.5, com 50 folhas 
guardanapo de papel:cx/24 pct  folha 
dupla 23,5x 23.5, com 50 folhas 
guardanapo de papel 33x30centímetros – 
pacote com 50 
unidades especificação técnica: 
guardanapo – 
confeccionado em papel absorvente em 
folha simples; 
medindo 33 x 30 centímetros. 
 escova de mão base plástica e cerdas de 
nylon. 

CX 4  86,40  345,60 

19 

Inseticida de ação múltipla aerosol, 
embalagem 300 a 500 ml cx/12 und 
inseticida de ação múltipla aerosol, 
embalagem 300 a 500 ml cx/12 und 
inseticida (aerossol) mata barata, e 
embalagem de metal contendo 300 ml 
apresentar registro ou notificação na 
ANVISA 

CX 5  117,00  585,00 

20 

Limpa alumínio: ácido dodecil benzeno 
sulfônico contém  tenso ativo 
biodegradável.: acondicionado em caixa 
contendo 12 unidades embalagem plástica 
resistente com 500 ml. 

CX 5  27,00  135,00 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL 

21 

Limpador multiuso: composição alquil 
benzeno sulfato de sódio, coadjuvantes 
sequestraste fragrância e água (tipo veja) 
acondicionado em caixa contendo 24 
unidades 

CX 6  58,00  348,00 

22 
Limpa vidro: composição lauril éter, sulfato 
de sódio, coadjuvantes, corantes solvente e 
água. caixa com 12 garrafas de 500 ml 

CX 4  52,00  208,00 

23 
Lustra móveis de 200 ml: acondicionado em 
cx de 24 unidades de 200ml. 

CX 2  99,00  198,00 

24 

Luva de pvc para limpeza (g): com 12 
unidades luva emborrachada látex. 
especificação: na cor diversa, interior 
flocado, palma antiderrapante, comprimento: 
31 cm,espessura: 0,60 mm. tamanhos 
variados ( g) 

PCT 5  48,00  240,00 

25 

Luva de pvc para limpeza (m): com 12 
unidades  luva emborrachada latex. 
especificação: na cor diversa, interior 
flocado, palma antiderrapante, comprimento: 
31 cm,espessura: 0,60 mm. tamanhos 
variados ( m) 

PCT 5  48,00  240,00 

26 

Luva de pvc para limpeza (p): com 12 
unidades luva emborrachada latex. 
especificação: na cor diversa, interior 
flocado, palma antiderrapante, comprimento: 
31 cm, espessura: 0,60 mm. tamanhos 
variados (p) 

PCT 5  48,00  240,00 

27 

Pá de plástico p/ lixo com cabo (pequeno) 
pá de plástico p/ lixo com cabo (pequeno) pá 
de lixo com cabo de alumínio, de 120 (cento 
e vinte) centímetros 

UND 20  9,50  190,00 

28 
Pano de chão: com 12/unidades  41x5 cm 
pano de chão – de algodão; medindo 45 x 
85 centímetros   

PCT 10  90,00  900,00 

29 

Pano de prato: com 12 unidades  60x40 cm 
pano de prato especificação: pano para 
enxugar pratos em tecidos 100% algodão, 
tamanho mínimo: 50x30 

PCT 5  36,00  180,00 

30 
Pano para cozinha (com agente 
antibacteriano) pct. com 5 unidades 

PCT 10  22,00  220,00 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL 

31 

Papel higiênico:  com 48 unidades, 30 mx 
10 cm papel hig. (pacote c/ 4 rolos de 30 
(m) especificação 
técnica: papel higiênico - de primeira 
qualidade; folha 
simples, 100 por cento fibras naturais; 
acabamento 
picotado; na cor branca, alta alvura, 
neutro, medindo 
10 centímetros de largura. 

FARDO 30  36,00  1.080,00 

32 
Papel toalha em rolos c/ 16 und tam 
21,0x20,0 cm 

FARDO 18  52,80  950,40 

33 
Pedra sanitária – especificação: 
desodorizante sanitário com ação 
bactericida. 

UND 100  1,50  150,00 

34 Pilha grande (tipo duracell ou rayovac) PAR 10  5,00  50,00 

35 Pilha media  (tipo duracell ou rayovac) PAR 10  4,00  40,00 

36 Pilha palito (tipo duracell ou rayovac) PAR 10  3,00  30,00 

37 Pilha pequena  (tipo duracell ou rayovac) PAR 10  2,50  25,00 

38 

Rodo comum c/ cabo plástico e base 
plástica e alumínio com 2 borrachas de 40 
cm. rodo de alumínio – base de 75 
centímetros, especificação técnica: rodo – 
base de alumínio, com duas borrachas; 
com a base medindo 75 (setenta e cinco) 
centímetros; 
com cabo de alumínio, de 120 (cento e 
vinte) centímetros 

UND 10  18,00  180,00 

39 
Sabão em barra 200 gramas – pacote com 
5 unidades, especificação técnica: sabão - 
em barra; neutro. 

CX 6  60,00  360,00 

40 

 Sabão em pó - 500 quilograma (kg) 
especificação técnica: 
em pó, convencional, de primeira linha. 
Complemento: 
para lavar roupas e limpeza em geral. Na 
embalagem 
deverá constar a data da fabricação, da 
validade, 
número do lote e registro na ANVISA/PA. 
(Tipo omo, brilhante, Tixan 

UND 235  3,75  881,25 

41 

Sabonete 90 g neutro infantil: à base de 
dióxido de titânio antioxidante cada 
embalada individual pacote c/12 unidades 

PCT 1  28,00  28,00 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VL. UNIT. VL. TOTAL 

42 
Sabonete 90 g neutro: à base de dióxido 
de titânio antioxidante cada embalada 
individual pacote c/12 unidades 

PCT 1  18,00  18,00 

43 
Saco plástico para lixo 15l, fardo com 
100 pacotes com 10 unidades. 

FARDO 4  230,00  920,00 

44 
Saco plástico reforçado para lixo 100l, 
fardo com 100 pacotes com 05 unidades. 

FARDO 6  280,00  1.680,00 

45 
Saco plástico reforçado para lixo 50l, 
fardo com 100 pacotes com 05 unidades 

FARDO 10  260,00  2.600,00 

46 
Saco plástico reforçado para lixo 200l, 
fardo com 100 pacotes com 05 unidades. 

FARDO 2  290,00  580,00 

47 
Saco plástico reforçado para lixo 30l, 
fardo com 100 pacotes com 10 unidades 

FARDO 8  250,00  2.000,00 

48 
Saco plástico transparente de 30 kg com 
100 unidades 

FARDO 2  100,00  200,00 

49 

Soda caustica (hidróxido de sódio 
NaOH) + H2O, acondicionado em cx de 
papelão com 12 unidades de 1kg  500g 

CX 1  72,00  72,00 

50 
Talco  de 200g acondicionado em cx de 
papelão de 6 unidades. 

CX 1  36,00  36,00 

51 Touca: descartável com elástico UND 100  0,25  25,00 

52 

Vassoura de pêlo - base de 60 
centímetros: especificação 
técnica: vassoura – com cerdas de pêlo 
sintético; com 
base de 60 (sessenta) centímetros; com 
cabo de madeira. 

UND 10  12,00  120,00 

53 

Vassoura de piaçava- base de 60 
centímetros: especificação 
técnica: vassoura – com cerdas de pêlo 
sintético; com 
base de 60 (sessenta) centímetros; com 
cabo de madeira. 

UND 30  8,00  240,00 

 

VALOR TOTAL: R$ 36.007,35 (trinta e seis mil, sete reais e trinta e cinco centavos). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - 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 TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONTRATANTES 
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3.1. Da Contratante 

3.1.2. O Fundo Municipal de Saúde de Muaná, obriga-se a cumprir as obrigações 
relacionadas neste contrato administrativo;  

3.1.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos materiais, sob o 
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas. 
 
3.1.4. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade no objeto do 
instrumento contratual, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência. 
 
3.1.5. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de sanções administrativas. 
 
3.1.6. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela Contratada das obrigações 
contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, 
decorrentes do descumprimento das obrigações contratuais. 

3.1.7. Efetuar o pagamento à Contratada, de acordo com o estabelecido no item 6, do 
presente Contrato Administrativo. 

3.2  - Da Contratada 

3.2.1. A empresa contratada obriga-se a cumprir os encargos constante do Termo de 
Referência, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da 
atividade. 

3.2.2. Aquisição dos produtos, objetos da licitação no local, prazo e condições determinados 
no contrato; 
 
3.2.3. Adquirir os produtos, objeto da licitação, de acordo com as especificações contidas no 
termo de referência; 
 
3.2.4. Adquirir os produtos, objeto da licitação, de acordo com os preços, formas e prazos 
estipulados na proposta; 
 
3.2.5. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os tributos, encargos sociais, 
trabalhistas e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que 
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão 
a cargo única e exclusivamente da Contratada; 
 
3.2.6. Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da execução do contrato, 
inclusive locomoção, quaisquer outras que forem devidas, quer em relação à execução do 
fornecimento, quer em relação aos empregados; 
 
3.2.7. Adquirir os produtos de forma integral, de acordo com o solicitado pela administração, 
utilizando-se para tanto, de todos os acessórios necessários para a boa e perfeita execução 
contratual; 
 
3.2.8. Arcar com todas as despesas relativas ao serviço e todos os tributos incidentes, 
devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos previstos em Lei; 
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3.2.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes do 
objeto deste Termo de Referência, em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções 
resultantes da execução. 
 
3.2.10. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE no concernente ao objeto do presente termo de referência, 
inclusive documentação e atos praticados até o recebimento definitivo e cujas reclamações 
formalmente realizadas obriga-se a atender prontamente; 
 
3.2.11. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar á Contratante ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão dolosa ou culpa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 
 
3.2.12. O licitante vencedor se obriga a informar, para fins de recebimento de citações, 
intimações, ordem de serviço, e outras comunicações oficiais com a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, o nome do seu preposto, seu endereço comercial, E-mail 
(endereço eletrônico) e nº de telefone móvel e fixo para contato; 
 
3.2.13. O licitante se obriga acompanhar, permanentemente, os meios de comunicação 
informados e responder as comunicações encaminhadas, sob as penas da revelia; 
 
3.2.14. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela (contratada) assumidas, todas as condições de habitação e qualificação exigidas na 
licitação: 

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

3.2.16 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; 

 
3.2.17 Encaminhar para o Setor Financeiro da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE as 
notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

 
3.2.18 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste 
Contrato. 

3.2.19. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite 
fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias 
ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 
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4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 16 de março de 2018 extinguindo-
se em 30 de abril de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da 
Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. 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; 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização 
e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 

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

 
7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para 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; 

 
7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades 
que deram causa à penalidade; 
 
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer 
anormalidade constatada durante a aquisição dos produtos, para adoção das providências 
cabíveis; 
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7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, 
e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente 
comprováveis, 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 OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE 

8.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 36,007,35 (trinta e seis mil, sete reais e 
trinta e cinco centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final 
do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente fornecidos 
no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo (a) CONTRATANTE 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. 

 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do (a) 
CONTRATANTE, na dotação orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 1212 - Fundo  Municipal de Saúde 

Dotação Orçamentária: 10 122 0037 2.051 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo Dotação Orçamentária: 10 302 0271 2.068 – 
Manutenção da Média e Alta Complexidade – Ambulatorial e hospitalar 3.3.90.30.00 – 
Material de Consumo Dotação Orçamentária: 10 301 0051 2.064 – Atenção Básica - Saúde 
Bucal 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Dotação Orçamentária: 10 3061 0051 2.059 – 
Atenção Básica 3.3.90.30.00 – Material de Consumo Dotação Orçamentária: 10 122 0037 
2.053 –  Manutenção da Atenção Básica – Contra partida 3.3.90.30.00 – Material de 
Consumo Dotação Orçamentária: 10 301 0051 2.062 –  Manutenção do NASF – Núcleo de 
Apoio a Saúde da Família 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

10.1 - 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 PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

11.1 - 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. 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de MUANÁ, como o único capaz de dirimir as dúvidas 
oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 
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11.3 - 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. 

 

    Muaná, PA, 16 de março de 2018. 

 

 

 

_________________________________________ 

FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE 
CNPJ/MF: 11.438.326/0001-11 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

_________________________________________ 

NORTE ALIMENTOS, PAPELARIA E SERVIÇOS LTDA     
CNPJ: 21.875.245/0001-32 

    CONTRATADA 
 

 
 

Testemunhas: 

 

1._______________________________             

 

 

2._______________________________ 
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