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TERMO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 20220432 

 

OBJETO: Contrato tem como objeto a aquisição de insumos e material técnico hospitalar, para atender as 

demandas do Fundo Municipal de Saúde de Pacajá-PA 

 

CONTRATANTE:      FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ 11.664.446/0001-37 

CONTRATADO:   MEDCOM SAUDEDENTALMEDICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

MEDICA - CNPJ 37.730.050/0001-34. 

REFERÊNCIA: Termo de Anulação de Cadastro do Contrato nº  20220432, vinculado ao PROCESSO 

Nº 013/2022 no Portal TCM. Criado dia:  22/08/2022, as 15:37hs, Código de criação no Mural de 

Licitações/TCM-PA nº 031793353835974080020221000037507308220812320004. 

 

Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE PACAJÁ/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato 

representado pelo Sr. BRUNO DANGLARES ARAUJO SOUZA, Secretário Municipal de Saúde, no uso 

de suas atribuições legais, embasado nos seguintes itens: Justificativa do departamento de licitações, 

Súmulas nº  346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, artigo 54 da Lei nº 9.784/99,  Artigo 49 da lei 

8.666/1993, e ainda seguindo recomendações do suporte do TCM/PA, e Parecer da Procuradoria geral do 

Município, decide pela anulação do cadastro duplicado do Contrato nº 20220432 no mural de licitações 

do TCM/PA, com a finalidade de evitar problemas futuros, tendo em vista que a referida não constituir 

alteração ideológica, muito menos anulação em si do contrato em referência, apenas trata-se de anulação 

do cadastro do contrato, por erro no ato de cadastrar no mural TCM/PA, conforme print abaixo: 

 
     Assim, por razões de conveniência, oportunidade e por interesse público, incumbe ao órgão licitante a 

anulação do cadastro em duplicidade do Contrato nº 20220432 no mural de licitações do TCM/PA, 

garantindo o atendimento do interesse público e os tramites procedimentais atinentes a legalidade. 

 

    E assim, assina o presente instrumento, para que se produzam os seus efeitos legais. 

 

Pacajá 29 de agosto de 2022. 

 

 

___________________________________________ 

  BRUNO DANGLARES ARAUJO SOUZA  

Secretário Municipal de Saúde  

Decreto 04/2021 
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