
CONTRATO N" 30/2018

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CÊNBROS ALIMENTÍCIOS

üüóÍVEIS ír.rÃo pÊnBcÍvsls, DESTINADoS A SECRETARIA

MUNICIPALDESAUDE,CELEBRAD0E}{TREAPREFEITURA
MUNICIPALDESANTAIZABELDoPARA-PAEAEMPRESAF.
VILIIENAPEREIRA.ME,CoMoMELHoRABAIX0SEDECLARA:

contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANTA IZAE/FjL DO PARÁ ' 
pessoa jurídica de

Direito Público, CNPJ 05.171.699/0001-76, oom sede na Av. Barão do Rio Branco no 1060 - centro

- santa lzabeldo Pará - cEP: 68790-00'0, Estado do Pará, representadg p:19 seu Prefeito' sr'

EVAI\DRo BARRoa WATANABE, brasileiro, casado, prefeito municipal de santa Izabel do

pará, inscrito no cpFÀdF sob o n 304.41 o.sez-* e portaàor da carteira da OAB/PA no 6'584 ,

residente e domiciliado nacidade de Santa lzabeldo Pará, naTv' Igté]lnin:io' número 1522'

cEP: 68.790-000, representada pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO

MUNrcrpAL Dr-''ilffií '--- CNpr, nl45:09r0001-82, representada pelo sR.

MELQUESEDEQTIE AtvES FILHO, brasileiro, secretiírio de saúde do Município de Santa

lzabel,inscrito no GPFÀ4F sob o n" 042-135.302'30 e portador da carteira da 0AB/?A N"

1O3TSdOrAVANtE dENOMiNAdA CONTRATANTE E A F' VILHENA PEREIRA'ME, CNPJ:

05.699.648/0001-1t, Enderego: Tv. Barão do Triunfo,no 2441-SL:03 (ALTOS)' Bairro: Marco'

CEP: 66.093-050, BelémlPA, representadaneste ato poTFABIO YILHENAPEREIRA' Brasileiro'

casado, Empresfuio CPF no AZg.SOg.qO2-34, caúelia de identidade no 2562568 PC/PA' residente

domioiliário na Rua do Arsenal n"40, cidade velha, Belém - PA, CEP:66'020-060' denominado

CoNTRATADA, resolvem celebrar o presente confrato, realizado m9d]1{e procedimento

licitatório, ,. .oauiiãià;iiREcÀO BrBtnôNrco sRp no. 001U20L7-PMSIP, do tipo menor

il;;;;p;; item, observando o que consta do processo n.o 001ll21l7'PMSIP sujeitando-se as partes

aos comandos da Lei n." to.sztil02 e s.66il1bg3, observadas as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

ffifr, /§
rREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL Do *1R4l t,,tl|",&-i- --p,q,LÁCIO 

MUNICIPAL CAP. NOE DE CARVALHO (4". 
-*"-L. 

,

ASSESSORIA JURÍDICA \:a',4. ../

l.l.DestinadoàaquisigãoaaquisiçãodeGêneros..rllimentícios
e não perecíveis,

destinados a atender a demanda da SMS, nas

PRATA IN NATURA

velsperecí
)m:

r. Vrl,nnXA PEREIRA - ME - CNPJ: 95'699'6a8/0001-11 VALOR
UNITÁRI
o

O E ESPECIFICA

R$ 8.651,28R$3,48

ffideprimeira,
tamanho e coloração uniforme, firme e

intacto, isento de enfermidades, material

terroso e umidade externa anormal, lirire de

resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e

larvas, sem danos fisicos e mecânicos oriundo

do manuseio e transporte. Embalagem de 20

BAIIANA
mana contendo 10

UN
D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO_P-IM iP^ --pLiiCro 
MrrNrCrpAL CAp. NoE DE CARvALHo i:i;,

ASSESSORIA JUÚDICA \c:

n$
15.520,00R$19,40

TIPO MUSCULO Carne bovina, moída,

congelada obtida de massas musculares,

,..o].t.t de desossa de cortes dianteiro'

VALIDADE: o produto deve conter data de

fabricação de até 30 dias anteriores à dut1 9t lfn I SOO

entrega. Embalagem primária: individual de 1--" 

' 

-

5009ãvácuo em sacos plásticos de polietileno 
I

[so] atóxioo c/ rótulo intemo. Embalagem 
I

CANNN BOVINA CONGELADA MOII'A

secundária: Caixa de papelão ondulado de

capacidade até 15 Kg. Mantida sob

R$2.142,00Rs21,00

ffiGELADACORTE

aponeuroses), com etiquetas de identificação

(validade, peso, procedência, número do

iegistro no SIf ou SIE) em gada-embalagem'

EÃbalagem primária: individual de até l'0009

a vácuo-em saoos plástioos de polietileno liso'

atóxico cl rótulo interno. Embalagem

secundária: caixa de papelão ondulado de

oapacidade até 15kg, mantida sob

DIAI\TEIRO MAGRO Obtida de cortes

dianteiro contendo no máximo l0o/o de

gordura. Deve apresentar-se com aparênr:ia

irópria, sabor próprio, cor vermelha brilhante

à.ri 
.manchas 

esverdeadas e odor

característico. Durante o processamento, deve

ser realizada a aparugem (eliminação do

exceiso de gordura, cartilagem e

R$2.200,00

CEBOTÃ Branca, comPacta e firme, sem

lesões de origem fisica, perfurações e cortes,

tamanho e cõloração uniformes, devendo ser

bem desenvolvidas, isenta de sujidades'

parasitas e larvas. Embalagem: Deverão estar

àcondiciona
ffiEmbalagem:com
aspecto, cor, cheiro e sabor pfplio:f,l'*,t 

-'
iniacta, livre de resíduos de fertilizantes'

sujidaáes, parasitas e larvas' Embalagem de

ZOkeacondicionada em saca de
ó fino

homogêneo, obtido de frutos maduros de

,ro"um, limpos. Cor: vermelho intensa' com

cheiro e sabór próprios para consumo humano



e, emionformidade com a legislação em vigor'
Embalagem primária: plástica oom 100 g'

40

fu--rx NATURA Embalagem

primaria plástica
un
d

9.500 R$0,69 R§6.555,00

4t

Primaria
plástica

42

IffiTSPAGUETE sÊMoLA:
VALIDADE: o produto dove conter data de

fabricação de até 120 dias anteriores à data de

entrega. Embalagem Primária:
plásticos, atóxico/unidade de 500 gramas'
-Embalagem 

secundária: fardo plástico

transoarente até 10 ke.

Kg 1500 R$8,00
R$
12.000,00

46

@ Embalagem primaria

plástica un
d

.000 R$0,80 R$800,00

50

ffiINADo Produto

alimentício refinado e de acordo com os

padrões legais. VALIDADE: o produto deve

ôonter data de fabricação de até 120 dias

anteriores à data de entrega. Embalagem

primária de ate 900 ml. Embalagem

secrrndária: caixa de oaoelão até20 unidades.

Lit
ro

200 R$7,00 R$1.400,00

52
PÃõ Peo tipo Frances de 50grs un

d
3000 Rs0,65 R$1.950,00

53

POEPA DIE FRUTA SABOR: ACEROLA,
Polpa de fruta, composto liquido extraído^pelo

esmagamento das partes comestíveis de frutas

carnosas, apresentação na forma de polpa de

fruta congelada, qualidade do líquido obtido

da fruta madura e sã, sem açítcar, cor, aroma e

sabor próprio. Embalagem plástica, atóxica,
rrancnqrenfe resistente de 1 ks

Kg 200 R$9,12 R$1.824,00



54

POLPA DE FRUTA SABOR :GOIABA,
Polpa de fruta, composto liquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas
camosas, apresentação na forma de polpa de

fruta congelada, qualidade do líquido obtido
da fruta madura e sã, sem açúcar, cor, aroma e

sabor próprio. Embalagem plástica, aióxica,
transparente, resistente de I ke

Kg 442 R$13,99 R$6.183,58

55

POLPA DE FRUTA SABOR: MARACUJA,
Polpa de fruta, composto liquido extraído pelo
esmagamento das partes comestíveis de frutas
caÍnosas, apresentação na forma de polpa de

fruta congelada, qualidade do líquido obtido
da fruta madura e sã, sem açircat, cor, aroma e
sabor próprio. Embalagem plástica, atóxica,
transparente" resistente de 1 ke

Kg 200 Rst4,00 R$2.800,00

58

PIMENTA COMINHO Embalagem
apropriada de 1009 acondioionada em caixas
depapelãocom l0 Kg 40 R$23,70 R$948,00

59

REPOLHO Com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios, firme e intacta, livre de resícluos de

fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas.
Embalasem primaria plástica contendo 1 ks

Kg 200 R$5,75 R$1.150,00

60

SAL Refinado iodado, beneficiado e isento de
sais de cálcio e magnésio, impurezas
orgânicas, areias e fragmentos de conchas.
Produzido e embalado em conformidade com
a legislação vigente. VALIDADE: o produto
deve conter data de fabricação de até 120 dias
anteriores à data de entrega. Embalagem:
primfuia plástica transparente, atóxica
resistente com 01 kg. Embalagem secundária
- Fardo plástico transparente até 30 ke

Kg l0 R$0,91 R$9,10

61

TOMATE IN NATURA Com aspecto, cor,
cheiro e sabor próprios, firme e intacta, livre
de resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas. Embalagem primaria
plástica lkg

Kg 383 R$3,28 R$1.256,24

62

VINAGRE (FERMENTADO ACETICO DE
Át COOL) Produto translúcido e de cor, sabor
e odor característico. Valor energético 3kcal,
carboidratos 0,0289, proteínas 0,69, gorduras
totais 0g, gorduras saturadas 0g, gorduras
trans 09, fibras 0e e sódio 0g. Devem estar de

Lit
ro

100 Rs3,28 R$328,00
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Cr,lúSUf,A SEçIINDA - DO PREÇO E DAS COUuIÇÔES DE PAGAMENTO

2.1 - Ovalor total do contrato é de RS 69J28,40 (sessenta e nove mil, setecentos e vinte e oito reais

e quarenta centavos) irreajustáveis, já considerados os tributos, seguros, tarifas e demais despesas

decorrentes da execução do objeto.

2.2-Opagamento seráefetuadõ em até30 (trinta) dias_apartirdo fornecimento do objeto contratual,

mediante a apresentação da Fatura @ecibo e Nota Fisôal) devidamente atestada e visada pelo setor

competente á RrhtO.ío do Fiscal do Contrato designado pela PMSIP/SMS, discriminado no subitem

abaixo, assegurando que o material entregue está em conformidade com o Memorial Descritivo.

2J - úeúú pagamànto será efetuado à contratada enquanto pendente d_e liquidação ou qualquer

obrigação Íinancúa que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 - O contato terá vigência del2 (doze) meses, a partir da data da publicação de seu extrato no

Diário Oficial do Estado.

3.1.1 - O prazo supra estabelecido poderá ser prorrogado nos termos estabelecidos e autorizados na

Lei 8.666193 e alterações.

CLAUSULA QUARTA _ DO PRAZO DA ENTREGA E LOCAL DE RECEBIMENTO DO

flfã?ol,â.'rJ:rlmÍrf.orr*gar o objeto desta licitação nos prazos, quantidades, especificações

e termos dispostos no Termo de Referência do Edital quo originou o presente contrato e o integra

independentãmente de sua transcrição, em dias e horários de expediente'

4.2. -Oobjeto da licitação deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte desta Secretaria,

como frete ou descarga e outros.
4.2,1. - O objeto deita licitação será(ão) recebido(s) conforme estabelecido nos itens 3 (três) 5

(oinco) e 8 (oito) do Termo de Referência integrante deste oontrato.

4.2.2. provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do

VALOR TOTAL GLOBAL

acordo com as exigências da Legislação

Sanitária em vigor no País ANVISA/I\4S.
VALIDADE: o produto deve conter data de

fabricação de até 120 dias anteriores à data de

entrega. Embalagem primária de até 750 ml.
Embalagem secundária: caixa de papelão até

20 unidades.

R$136,00

Ervilha em conserva 1B qualidade: lata

pequena de 3009, o produto deve conter data

de fabricação de até 120 dias anteriores àdata
de entrega. Embalagem primária de até 300G.

Embalagem secundiária: caixa de papelão até



PREFEITURA
PALÁCIO

objeto com as especiÍicações constantes da proposta da empresa, especificações técnicas e

exigências editalícias.
4.2.3. Definitivamente, após a verificação da conformi«lade com as especificações constantes do

Edital e da proposta, ,onàdor 10 (dez) dias a partir do recebimento provisório e sua consequente

aceitagão, meOiãnte a emissão do Termo Definitivo assinado pelas partes'

4,4 - Caberá ao servidor, designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e execução do

contrato, rejeitar totalmente ou em parte, qualquer material quo não esteja de acordo com as exigências

editalícias e contratuais, bem ,orno drt"r.inai prazo de 60 (sessenta) dias para substituição do objeto

da licitação eventualmente fora da espeoificação e exigências editalicias'

cLÁusuLA QITINTA - DAs oBRTGAÇÕrcs:

5.1. - Caberá a CONTRATAITITE:

Além das obrigações resultantes da obseruância da Lei no 8.666193, a CONTRATANTE deverá:

a) Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto oontratual, desde que cumpridas todas

as formalidades e exigências do presente contrato.

b) Reoeber o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas;

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

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

e) permitir aÇesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa CONTRATADA às

dependências da CONTRATÀNTE para forneoimento do objeto contratual, referentes ao objeto,

quando necessário;
g rrestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA;
g) Emitir, por intermédio do servidor designado, relatório sobre os atos relativos à execugão do

õontrato'que vier a ser firmado, .rn especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da

CONTRATADA.
h) As decisões e providências que ultrapassam a competência do servidor designado para fiscalizar

o presente contrato, deverão sei solicitádas ao Gerentê da CONTRATANTE, em tempo hábil, para

a adição das medidas convenientes;

5.2. - Caberâ a CONTRATADA:

Cabeú à CoNTRATAI)A, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666193, do contrato

assinado com a CoNTRATANTE, e das disposições regulamentares pertinentes ao fomecimento

do objeto conüatual:

") 
rrrrr". o objeto oontratual de conformidade com as exigências contidas no edital da licitação

que originou o presente contrato e proposta adjudicada;

u) Exeãutar dirãtamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações;

c) Manter no curso do Contrato, as condições de habilitação e qualificação, que ensejaram sua

çontratação, nos tennos do artigo 55, VIII, da Lei no' 8'66$1931,

;t i{;õà;d.r, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do fomecimento

do objeto do oontrato;
;i ilrp"rdrr prtor danos causados diretamente a CONTRATAI\ITE ou a terceiros, decorrentes de

,uu.ulp" ou dolo, quando do fornecimento do objeto contratual, não excluindo ou reduzindo essa

,rrpon."bilidade à Í:rscalização ou ao acompaúantento pela PMSIP sob a interveniência da SMS;

,,(t"
I .l)-

,i;

ASSESSORIA JUÚDICA

.1 t

/r



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
PALÁCIO MUNICIPAL CAP. NOÉ DE CARVALHO

ASsESSonIa .runÍDICA

f) Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus

técnicos durante do fornecimento clo objeto contratual, ainda que no recinto da CONTRATAI\ITE;
g) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou

áunicipal, bem ainda, asiegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidaspelo

contrato, inclusive quanto aos preços praticados;

h) Zelar pela perfeita execução no forneoimento do objeto contratual;

i) Prestar o fornecimento do objeto contatual derrtro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, norÍnas e legislação;
j) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao

objeto da licitação;
k) Comunicar a CONTRATAI\ITE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar

os esclarecimentos julgados necessários;

l) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdencitírios e obrigações sociais previstos

na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que os seus

empregados não manterão neúum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
m) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na

legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os

seus empregados na entrega do objeto contratual ou em conexão com ela, ainda que acontecido nas

dependências da CONTRATAITTTE ;

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

fomecimento do objeto contratual.
o) Assumir aindaaresponsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais;

p) A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos nas condições

anteriores, não transfere a responsabilidade do seu pagamento a CONTRATANTE, nem poderá

onerar o objeto contratual, razáo pela qual a CONTRATAI)A renuncia expressamente a qualquer

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATAITTTE;
q) Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as noffnas legais, verificando sempre o

seu bom desempeúo, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e as

orientações da CONTRATANTE.

pARÁGRÀFO PRIMEIRO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos

pessoais ou materiais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive por omissão destes, a
-CONfne,feNTE 

ou a terceiroi, isentando a PMSIP/SMS de quaisquer responsabilidades solidária
ou subsidiária.

pa3rLCUfo SEGIJNDO - A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de Proteção

e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CLÁUSULA SEXTA - DAS RESPONSABILIDADES

6.1 - A Contatada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execugão das obrigações contratadas, na forma do processo licitatório. Responsabiliza-se,

iumbé-, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e,

ainda, poi quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros.

pmÁCna,fQ PRIIdEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo máximo
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de 48 (quarenta e oito) horas, contadas de notiÍicação administrativa à Contratada, sob pena de multa

de 0,2%o (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia cle atraso.

pARÁGRApO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou

obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrente

da eieóuçao do presente cõntrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à

Contratada.

pARÁGRApO TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos

assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato,

bem oomo por qualquer dano causado a terceiros em decorrênoia de ato da Contratada, de seus

empregados, propostos ou subordinados.

cLÁusuLA sÉTIMA - DA HscALrzAÇÃo
7,1-Paruacompaúar e fisoalizar as atividades deste Contrato, a PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA TZABELDO PARÁ, por meio da SMS designa como [igçgl o(a) servidor(a)

.HH?,i1ilj;§i"$tl?,*"o".-
comã avaliar e encamiúar às mismas relatórios de execução retbrente ao o cumprimento do objeto

contrafual em consonânoia com as cláusulas estabelecidas neste instrumento contratual.

pap(CnAfo pRIMEIRO - A Contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e

processos de inspegão, verificação e controle a serem adotados pela Contratante.

pARÁGRApO SEGUNDO - A existência e a atuação da fiscalização da Contratante em nada

restringem a responsabilidade integral e exclusiva da Contratada quanto à integridade, à correta

.*."uç-ão das prestações a que se o6rigaram, suas consequênoias e implicações perante terceiros.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1 - À contatada, total ou paroialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos

artigos. 86 e 87 da Lei federal n".8.666193, a saber:

a) Ãdvertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo paÍa a entrega.

b) Multa, que não excederá, em seu total,2\o/o (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses

de inexecução, com ou sem prejuízo paÍaa entrega.

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

Administragão do Éstado do Paiá, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nas hipóteses de execução

irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo paruaentrega.

d) õechração de inidoneidade para licitar e contratar'com a Administração Pública, enquanto

plrdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reúilitação perante a

àutoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a

inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

rnnÁCUfO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b", desta cláusula,

poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.
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pLnÁCRAfO SEGUNDO - O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo, sujeitará a
contratada ao pagamento da multa de 0,2Yo (dois décirnos por cento), sobre o valor global do Contrato
a contar do vencimento daquele.

fanÁCUfO TERCEIRO- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória
e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a Contratante.
pmÁCRAfO QUARTO- A Contratada estará sujeita às penalidades tratadas na cláusula e
parágrafos acima, principalmente, pelos motivos que se seguem:
a) Pela recusa injustificada em assinar o Contrato.

b) Pela não entrega do objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato
convocatório e com as pertinentes noÍÍnas técnicas.
c) Pelo atraso no início e conclusão da entrega.

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

CLÁUSULA NoNA - DA REsCIsÃo

9.1 - O presente contrato será rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal
n'8.666193.

paruiCUfO ÚNICO - Os casos de rescisão contratual, na forma da lei, serão formalmente
motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉ,CIMA - DA CnssÃo oU DA TRANsFEnÊxcT.I,

10.1 - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo
ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ExE,CUÇÃo Do CoNTRATo
11.1 - A execução deste conüato, bem oomo os casos neles omissos, regular-se-ão pelas cláusulas
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os prinoípios da Teoria
GeraldosContratoseasdisposiçõesdedireitoprivado,naformado art.s4dal,eiFederalno8.666193.

cLÁusuLA DÉcrMA sEcuNDA - Dos RrcuRsos oRÇAMENTÁRros

l2,l - l2.l - Para fazer face às despesas pelo fornecimento dos bens, objeto deste Contrato, a
Contratante utilizar-se-á, respectivamente, das Funcionais programáticas definidas a seguir:

Unidade Orçamentária: 0501 - Fundo Municipal de Saúde
PT 1030200172t32 I 10t2200022125 / 10302001 42122
Natureza de despesa: 339030

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃo

13.1 - A publicagão resumida deste contrato, no Diário OÍioial do Estado, condição indispensável
paÍa sua eÍicácia, será providenciada pela CONTRATAIITE, até o décimo dia seguinte a sua
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assinatura.

cLÁusuLA DÉcIMA QUARTA- Do FoRo

l4,l -As partes elegem o Foro da cidade de Santa tzabel do Pará, Estado do Pará para solugão das

demandas decorrentes deste Contrato.

E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, as paúes resolvem celebrar o presente

contrato, o qual, depois de lido e aohado conforme, vai assinado pelos representantes das partes, na

prosenga de 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de idêntico teor.

Santa Izabel do ParálPA,20 de Margo dç 2018.
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