
 

 

 

 
 

 

 

                       Estado do Pará 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 
 

Trabalho e desenvolvimento social 
 

 

 

Trav: Paula Marques, 192 – Bairro Catedral– CEP. 68.371.055 – Altamira – Pará 

E-mail: licitacaofmsatm@outlook.com 

 

 

 

DISTRATO DE CONTRATO  

 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE ALTAMIRA-FMS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob 

o nº 10.467.921/0001-12, sediada na Travessa Paula Marques nº. 192, Bairro - Catedral, na cidade 

de Altamira, Estado do Pará, neste ato representada pelo Sr. RENATO MENGONI JUNIOR, 

Secretário Municipal de Saúde, doravante denominada simplesmente  DISTRATANTE, e 

FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP, 

pessoa jurídica de direito privado interno, inscrita no CNPJ sob o nº 14.177.574/0001-44, com 

sede na Av. Plácido Castelo, nº 2000, Sala 107, Bairro Centro, CEP: 63900-162 - Quixadá-CE,  

neste ato representada por sua proprietária Srª. FRANCISCA SUELY QUEIROZ OLIVEIRA,  

portadora do RG n.º 2005009161645 SSPDS/CE e do CPF n.º 623.477.053-34, doravante 

denominada simplesmente DISTRATADA, têm entre os mesmos, de maneira justa e acordada, o 

presente DISTRATO DE CONTRATO, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas: 

 

 

1) CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto e Considerações do Contrato: 

              

            O presente tem como OBJETO o Contrato Administrativo nº 023/2020 celebrado entre as 

partes neste mencionadas, o qual teve como fundamento, o seguinte: Fornecimento de Gêneros 

Alimentícios (Suco), datado do dia 09/03/2020. 

 

1.1) As partes acima qualificadas resolvem em comum acordo, consonante disposto no art. 79, II 

da Lei 8.666/93, dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do contrato administrativo 

firmado entre elas, conforme solicitação da Contratada, através do oficio s/n , em anexo aos autos, 

de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro ou obrigacional relativos ao mesmo.  

 

1.2) Todas as cláusulas e condições contidas no presente restam desde já DISTRATADAS. 

Afirmam por este e na forma de Direito, dando total e irrestrita quitação sobre todos os direitos e 

obrigações oriundos do contrato administrativo nº 023/2020, não havendo quaisquer pendências 

recíprocas.  

 

1.3) Seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro do DISTRATANTE e 

DISTRATADO, em função dos termos do presente, fica vedado pleitear judicial ou 

extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do referido contrato de parceria ou 

concernente ao presente DISTRATO. 

 

 

2) CLÁUSULA SEGUNDA - Disposições Finais: 
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          O presente Distrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, as quais 

elegem o foro da cidade de altamira-PA, caso ocorra quaisquer dúvidas em relação a este.  

 

          E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente DISTRATO DE CONTRATO 

em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

 

Altamira/PA, 06 de Abril de 2020. 

 

______________________________ 

RENATO MENGONI JUNIOR 

Secretário Municipal de Saúde. 

DISTRATANTE  

 

 

______________________________________

 

FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

 

 

LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELI-EPP

  

CNPJ:14.177.574/0001-44

 

DISTRATADA

 
 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
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