
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

Secretaria de Planejamento e Gestão 

 

Endereço: Br 316, Km 13, s/n, Centro, CEP: 67.200-000 (Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Marituba)  
Fone: (91) 3256-0027 – Ramal 230 

Site: www.marituba.pa.gov.br 

 

 

 

CONTRATO Nº.  01/011018 – 4 –I - PMM – SEPLAN,  

QUE ENTRE SÍ FAZEM O MUNICÍPIO DE 

MARITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO E  A 

EMPRESA E ALVES DE LIMA EIRELI,  COFORME 

ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ Nº 01.611.666/0001-49, com sede na Rodovia BR-

316, s/n – Km 13 – Centro – Marituba-Pará, CEP: 67.200-000, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAN, no mesmo endereço,  denominada 

CONTRATANTE, neste ato representada por seu Secretário Sr. Antônio Lobato Coutinho, 

Brasileiro, Portador do RG nº 7655353 – SSP/PA e CPF nº 072.957.582-91, domiciliado e 

residente na Rua Claudionor de Lima Begot, 698, CEP: 68.796-000, Benevides/PA e do outro 

lado,  à empresa E ALVES DE LIMA EIRELI, CNPJ Nº 21.566.672/0001-39, com sede na 

Rodovia PA 127, KM 7, S/N, Bairro Agrovila Castelo Branco, Castanhal Pará, CEP.: 68.740-970, 

representada neste ato por sua sócia Elineuza Alves de Lima, brasileira, solteira, Portadora do 

RG nº 6470288 – PCII/PA, CPF/MF nº 129.196.752-49, residente e domiciliada à Alameda 

Osasco, nº 2606, Bairro Estrela, Castanhal - Pará, CEP: 68.743-280, doravante denominada 

CONTRATADA, formalizam entre si, o presente CONTRATO, proveniente do Processo nº 

270718-01, oriundo da Inexigibilidade de Licitação nº 4/20182709-01- I - PMM-SEPLAN, 

conforme as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1.1. Contratação de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados para a 

Elaboração da Lei Orçamentaria Anual - LOA (2019), sob a responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Marituba/PA, conforme 

especificações e condições constantes deste Instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

2.1. Este contrato fundamenta-se na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, 

bem como na Inexigibilidade de Licitação nº 4/20182709-01-I-PMM-SEPLAN. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA: 

3.1. Executar os serviços de conformidade com as condições estabelecidas no Termo de 

Referência, no Contrato e na proposta apresentada; 

3.2. Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

3.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 

Contratante; 

3.4. Arcar com eventuais prejuízos causados à Contratante e/ou terceiros, provocados por 

ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na 

entrega do objeto contratual; 

3.5. Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por 

quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a 

Prefeitura Municipal de Marituba, solicitar a substituição daqueles cuja conduta seja julgada 

inconveniente; 

3.6. Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não 

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços; 

3.7. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os 

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE; 

3.8. Responder perante a Prefeitura Municipal de Marituba, mesmo no caso de ausência ou 

omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos 

seus interesses, que possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por 

empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá à danos 

causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses 

danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das 

disposições legais vigentes; 

3.9. Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a 

CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio 

por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações, a não ser 

para fins de execução do CONTRATO; 

3.10. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade 

o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos 

serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc, ficando excluída qualquer solidariedade da 

Contratante, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência 

da CONTRATADA, com referência às suas obrigações, não se transfere à Prefeitura Municipal de 

Marituba; 
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3.11. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, 

seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com 0 objeto do 

CONTRATO; 

3.12. Responder, pecuniaríamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à 

União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços; 

3.13. Disponibilizar profissionais experientes e com capacidade técnica operacional para realizar 

o levantamento e formalização dos dados, para que os mesmos possam fazer parte da 

apresentação do relatório finai; 

3.14. Emissão de relatórios dos serviços prestados e apresentação do relatório final impresso e 

em meio digital; 

3.15. Seguir plena e fielmente as especificações e condições contidas no Termo de Referência, 

no Contrato e na proposta. 

3.16. A Contratada fica obrigada aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e 

supressões em conformidade com os termos do Art. 65, inciso I, alínea b, e § 1º da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DA 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 n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a entrega/execução do objeto contratual; 

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. Fica a CONTRATANTE obrigada a efetuar o pagamento à CONTRATADA após a execução 

dos serviços, objeto do instrumento contratual, mediante apresentação das Notas Fiscais/Fatura 

devidamente atestada pelo Setor Competente. 

4.5. À CONTRATANTE, fica reservado o direito de paralisar ou suspender a qualquer momento 

a execução do contrato, caso haja qualquer infringência das normas legais ou procedimentos 

aplicados.  

4.6. Fica a Contratante isenta de quaisquer reclamações ou ações que possam advir, de infração 

decorrente da execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E 

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

5.1. da ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019: 
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a) Realização de levantamentos e estudos das receitas e despesas do Município, Projetos e 

atividades a serem implantadas pela Administração Municipal para o exercício de 2019, com 

base nas prioridades de governo e consonância com o Plano Plurianual (PPA) e Lei de Diretrizes 

Orçamentarias (LDO); 

b) Realização de audiência pública realizadas no Município para debate sobre a temática 

"orçamento participativo” com a população do Município, visando os anseios da população; 

c) Orientação junto aos gestores públicos na elaboração da Lei Orçamentária Anual, para o 

exercício de 2019 das suas respectivas Unidades Gestoras; 

d) Elaboração do Projeto de Lei da LOA do Município para o exercício de 2019; 

e) Estudo e análise da arrecadação do Município e projeção da arrecadação para o exercício 

de 2019 para fins de limitação da fixação das despesas; 

f) Elaboração dos demonstrativos de aplicação com educação, saúde, despesa com o pessoal, 

receita corrente líquida, repasse de duodécimo, caracterizando o cumprimento das legislações 

vigentes; 

g) Obediência aos princípios constitucionais da elaboração da LOA, dentre eles o da 

anualidade, unidade, universalidade, exclusividade, especificidade, publicidade, equilíbrio e 

exatidão, buscando garantir a consistência e clareza que devem caracterizar todo o orçamento, 

de maneira que possa ser utilizado com instrumento efetivo de gerência e de tomada de decisão; 

h) Elaboração da Lei Orçamentária Anual em conformidade com as orientações técnicas 

da Secretaria do Tesouro Nacional. 

5.2. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

instrumento contratual, dar-se-á o recebimento provisório pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos serviços com as especificações solicitadas.  

5.3. O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á por servidor (a) designado (a) pela autoridade 

competente, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a perfeita 

condição técnica do objeto contratado.  

5.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto à 

qualidade, correção e segurança do objeto contratado.  

5.5. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e 

demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto, caso 

se faça necessário. 

 

 

 

/~\ 
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CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO: 

6.1. Os pagamentos à contratada serão realizados através de crédito em conta corrente junto à 

agência bancária, informada pela mesma, constante da proposta de preços, no prazo de até 30 

(trinta) dias após a realização dos serviços contratados e apresentação de nota fiscal, 

condicionados ao atesto definitivo de recebimento dos serviços prestados.  

6.2. Para execução do pagamento a licitante a deverá fazer constar na Nota Fiscal 

correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível em nome da contratante, CNPJ nº., o 

número de sua conta corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência, indicando-se ainda os 

serviços executados.  

6.3. Fica obrigada a contratada a apresentar, no mínimo, junto a nota fiscal/fatura, provas de 

Regularidade com a Previdência Social – INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS 

e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

6.3.1. A regularização fiscal e Trabalhista da empresa contratada será verificada, mediante a 

consulta efetuada por meio eletrônico. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na 

pendência de qualquer uma das situações de conferência e aprovação e atestação de 

conformidade com os serviços executados e de irregularidade fiscal, sem que isso gere direito a 

alteração de preços ou compensação financeira; 

6.3.2. Caso seja detectado algum problema na documentação entregue anexa à nota fiscal, 

será concedido, pela Contratante, prazo para regularização. Após o decurso deste, em 

permanecendo a inércia da Contratada, o contrato será rescindido com aplicação de multa 

prevista em cláusula contratual.  

6.3.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da 

CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação da 

CONTRATANTE; 

6.4. No valor pago pela contratante estão incluídas todas as despesas da contratada necessárias 

à execução dos serviços, não cabendo nenhum pagamento adicional ao estipulado no presente 

contrato.  

6.5. Na ocorrência de necessidade de providências complementares, seja por haver erro na 

fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, o decurso do prazo 

para pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas 

forem cumpridas, caso em que não será devida nenhuma atualização financeira.  

6.6. Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 

isso gere direito a reajustamento de preço. 
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6.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preço previsto no Contrato, as 

atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de 

pagamento previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 

limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo podendo ser registrados por 

simples apostila dispensando a celebração de aditamento.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E REAJUSTE: 

7.1. O valor Global do presente contrato é de R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), a ser pago no 

prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento da 

obrigação, na proporção dos serviços efetivamente executados no período respectivo, segundo 

as autorizações expedidas pela Prefeitura Municipal de Marituba/PA e de conformidade com as 

notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestados pelo setor competente, observadas a 

condições da proposta e da ordem de serviço emitida. Mediante apresentação de Certidões de 

Regularidade Fiscal e Trabalhista.   

7.2. O valor acordado não sofrerá reajuste, salvo, nos casos previstos em lei, mediante prévia 

anuência da contratante. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANCÕES E PENALIDADES: 

8.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade 

da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do 

ato conforme discriminado a seguir: 

8.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado da 

contratada, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao 

Município;  

8.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais nº 8.666/93, 

sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla defesa em processo 

administrativo;  

8.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, 

sujeitará a contratada à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da 

infração, obedecidos os seguintes limites máximos: 

I - de 0.3% (três décimo por cento) sobre o valor contratual total do contrato, por dia de atraso 

na prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% (dez por cento) do 

mesmo valor; 

II - de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do contrato, por infração a qualquer 

cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste item, aplicada em 

dobro na reincidência; 
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III - de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir 

qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 05 

(cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição; 

8.1.3.1. A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei;  

8.1.3.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

do contratado faltoso;  

8.1.3.3. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a 

contratada responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente; 

8.1.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar 

diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta;       

8.1.3.5. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento 

não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas;  

8.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e 

impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas 

disposições legais citada;  

8.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os que 

incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

8.1.6. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa, garantida nos prazos previstos em lei. 

8.1.7. O vaior da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) 

dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou 

depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em 

caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado 

administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 

execução fiscal, com os encargos correspondentes. 

8.1.8. As sanções previstas supra, poderão ser aplicadas juntamente, a aplicação de uma, não 

exclui a da outra, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis. 
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CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

9.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão por conta das 

seguintes dotações orçamentárias especificadas: 

FICHA: 109 

Exercício 2018 

Fonte de Recurso:                0.1.02. Taxas 

Classificação Institucional:  02.02.06-Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN. 

Funcional Programática:      04.121.0031.2150.0000- Elaboração do PPA/LDO/LOA. 

Natureza da Despesa:          3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CONTRATO E VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

10.1. O instrumento de Contrato, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e alterações, deverá ser 

assinado pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da convocação encaminhada 

à empresa contratada; 

10.2. A recusa injustificada da empresa em assinar o “Termo de Contrato” no prazo estabelecido 

no subitem anterior, caracterizará o descumprimento total da obrigação, ficando sujeito às 

penalidades previstas na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores; 

10.3. Considera-se como parte integrante do Contrato, os termos da proposta e seus anexos (se 

houver), bem como os demais elementos concernentes à contratação, que serviram de base ao 

processo administrativo; 

10.4. O prazo de convocação, poderá ter uma única prorrogação com o mesmo prazo e 

condições estabelecidas. 

10.5. Após Assinatura da Ordem de Serviços e/ou Contrato, por parte da CONTRANTANTE e 

CONTRATADA, a empresa terá no máximo 10 (dez) dias, para iniciar o objeto deste termo. 

10.6. Não será permitida em hipótese subcontratação para os serviços objeto deste contrato. 

10.7. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2018, contados a partir da 

sua assinatura, e poderá ser prorrogado a critério do órgão solicitante e de acordo com o Art. 57 

da Lei 8.666/93 e suas alterações, com validade e eficácia após a publicação do seu extrato, nos 

meios oficiais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO 

11.1. A contratante deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação do serviço e da 

alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por 

meio de um representante especialmente designado, na forma dos art. 67 e 73 da Lei 

8.666/1993.  
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11.2. A fiscalização da Contratante não permitirá que a contratada execute tarefas em descordo 

com as pré-estabelecidas. 

11.3. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um(a) servidor(a) 

designado(a) pela contratante, ao (a) qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências 

e as deficiências verificadas a dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação do serviço, 

de tudo dando ciência a Contratada, conforme procedimentos estabelecidos no Contrato.  

11.4. O representante da Contratante deverá ter conhecimento do objeto contratado visando o 

acompanhamento e controle da execução do serviço e do contrato.  

11.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos no Contrato e Termo de Referência.  

11.6. O fiscal do contrato, deverá verificar a conformidade da execução dos serviços através de 

documento próprio que contenha a relação detalhada dos mesmos e de acordo com o 

estabelecido no Termo de Referência e na proposta.  

11.7. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários à regularização eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando 05 apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis. 

11.8 A fiscalização não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada por qualquer 

irregularidade, inclusive perante terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios, 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, não implicando em co-

responsabilidade da contratante ou de seus agentes e prepostos e de conformidade com o art. 

70 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO: 

12.1. 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 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. 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

Secretaria de Planejamento e Gestão 

 

Endereço: Br 316, Km 13, s/n, Centro, CEP: 67.200-000 (Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Marituba)  
Fone: (91) 3256-0027 – Ramal 230 

Site: www.marituba.pa.gov.br 

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES: 

14.1. 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. 

14.2. Fica eleito o Foro da cidade de Marituba-PA, como o único capaz de dirimir as dúvidas 

oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

14.3. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado 

o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é 

assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

Marituba (PA), 01 de outubro de 2018. 

 

 

 

ANTÔNIO LOBATO COUTINHO 

SECRETÀRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

E ALVES DE LIMA EIRELI 

CNPJ Nº 21.566.672/0001-39 

Elineuza Alves de Lima 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 1:________________________  2:___________________________ 

                                CPF:                                             CPF: 
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