
ESTADO DO PARÁ
PREFEITIJRA MUNICIPAL DE MARIT1IBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -
Coordenadoria do Licitação o Contratos

CONTRATO ADMINISTRATIVO N" ()()IS/2()2().PP-SEMADS.PMM

CONTRATO QUE ENTRE Sí CELEBRAH DE UM LADO, O MUNICÍPIO

DE MARITIJBA ATRAVÉS DA SECRETÁRIÁ MUNICIPAL DE

ÁSS'SIÉÍVC'I E DESE'{VOLVIMENTO SOCIAL E, DE OUTRO LADO,

á ET'PRESÁ ELIVAN ALÍIIEIDA DOS SANTOS-ME, COT'O

,IIELHOR ABAXO SE DECIARA.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MARITUBA, através da SECRETARIA MUNICIPALDE

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAUFUNDO MUNICIPAL, CNPJ 08,532.310/OOO1-69, SEdiAdO NA

Rua Antônio Bezena Falcã0, 518, Bairro Centrc, Marituba, Estado do PaÉ, CEP ô7.200-000, denominado

CONTMTANTE, neste ab representado pela Secretária Municipal de Assistência e Desenvolümento Social,

Sra. EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO, RG n0 3498984- PC/PA e CPF n0 730.906.112-87, residente e

domiciliada à rua décima nona (LT. Parque das Palmeiras,l0 QD 20), conjunto Parque das Palmeins, CEP:

67.200-000, Marituba/PA, e do outro lado, a empresa ELMAN ALMETDA Dos sANTo$irE, CNPJ:

18.644.67ü0001-72, instalada na Passagem Begolandia, no 01, Baino Parque Verde, Marituba/PA, denominada

CONTRATADA, represêntada pelo Sr, ELIVAN ALMEIDA DOS SANTOS, RG 5314114 PC/PA e CPF

9ô5.063.932-20, domiciliado e residente na rua Maria de Frêitas, Passagem Begolandia, Baino Parque Verde,

CEP: 67200-000, MaritubalPA, celebram o pÍesente contrato, tendo em visb o que consta no PÍocesso

Administrativo no 20022020-01-SEMADSPMM, do Pregão Presencial SRP No 003/2020- PP- SEMADS-PMM, e

da Ata de Registro de PrEos no 00212020- PP-SEMADS-PMM, 'ealizada sob a forma de execução indheta,

nos teÍmos da Lei n0 10.520, dê 17 de julho de 2002, da Lei Complementar 12312006, aplicando-se,

subsidiariamente, à Lei n" 8.666, de 2110ô/1993, com suils alteraçÕes, mediante as cláusulas e condiçoes a

seguh estabelecidas:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

í.1. Constitui objeto do prêsente instrumento a Contrataçâo de Pessoa Jurídica para o fornecimento

parcelado de água mineral potável e gás liquefeito de petóleo- GLP, para atender às demandas da

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de MaritubaiPA.

1.2. O objeto contratado encontra-sê dêÍinídos na tabêla abaixo, ê nele estão incluÍdas todas as espécies de

tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguÍos, Íretes, material, mãGde{bra e quaisquer despesas

inerentes, nos seguintes termos:

E-mail Elivan.nzta@amail.com

Telefonê (91)- 3256- 2504 Celular (91) - 98101-3902

ITEM ESPECTFTCAçAO UNIOAOE QUANTIDADE V. UNT R$ V. TOTAL R$ MARCA

Agua mineral natural, sem gás,

acondicionada em garÍafões com

capacidade de 20 litros,

retornáveis, válidos, com protetor

na oarte suDerior, com lacre de

UND 2000 R$ 8,00 R$ 16.000,00 Água da Tena

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão, 5l 8 - Bairro Centro - CEP: 67 .200-000- Marituba./PA
F one: (9 l) 3256-17 48
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ESTADO DO PÁRÁ
PREFE]TURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MI-INICIPAI, DE ASSISI'ENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria de L,icitação e Cont.atos

cúusulA SEGUilDA - DA FUNDAMENTAçÃo LEGAL

2.í. Este Confato encontía-se subordinado à Lei n0 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteÉções, e, em

casos omissos, aos preceitos de direito públim, teoria geral de contratos e disposiÉes de direito privado;

2.2. Fazem parte integrante deste instrumento, para todos os eÊitos legais, o instrumento convocatódo que o

precedeu, seus anexos, e a pÍoposta da contrahda, constantes do processo licihtório, na modalidade Pregão

Presencial SRP N.o 003/2020-PP-SEMADS-PMM.

CLÁUSULATERCEIRA- Do PRAzo, LocAL, coNDIçoES DE ENTREGA:

3.1. O prazo para entrega dos produtos seÉ de imediato no prazo de 24 (horas), a partir da emissão da Ordem

de Fomecimento emitída pela Dirctoria Administrativa e Financeira, apos, seÉo feitas entregas em Íemessas

parceladas, confu rme necessidade;

3.2. 0s bens serã0, obÍigatoriamente, entregues no local mencionado no item 3.3, em dias úteis e em horáÍio de

efetivo expediente de th às 14h, e havendo eventos nos dias não úteis deverá ser entregue confurme a

necessidade, sendo o frete, carga e descarga de responsabilidade da confatada até o local indicado;

3.3. Os bens deveÉo sêr entrêgues nâ sede da Sêcretaria Municipal de Êssistência e Dêsenvolvimento Social,

com endereço na Rua Antônio Bezena Falcão, n0 518, CenÍ0, Marituba/PA, ou nas Unidades Socioassistenciais

localizada dentro da área urbana do municipio, consoante indicação estabelecida na ordem de fomecimento.

3.4. Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com o exigido nas normas legais pertinentes à

matéria, bem como às condições aqui pactuadas, ficando a cargo do Íscal do conhato o mntrolê de qualidade

do objeto fomêcido.

3.5. Qualquer eventualidade que prejudique o fornecimento deverá ser devidamentê justiÍicada em documento

oÍicial, enviado com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, apos a Ordêm de Fomêcimento, e aceito

pela SEtvlADS.

cúusulA euARTA. Dos ENcARGos, oBRtGAçoEs E REspoNsABtLtDADEs

4,í, Das obrigaçôes dâ Contratada:

4.1. Efetuar o fomecimento do objeto em perfeitas condições de uso, em estn'ta observância às

especificações deste Termo de RefeÉncia e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

4.2. Executar dirctamente o fomecimento, sem transfeÉncia de responsabilidade ou subcontratação;

4.3. Cumprir o prazo de fomecimento e responsabilizar-se pelos vícios e danos deconentes do produto

de acordo com os artigos 12, 13, 17 e 27 o Código dê Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão, 5l 8 - Bairo Centro - CEP: 67.200-000- Marituba,/PA
Fone: (91) 3256- I 748

seguÍançâ ê sem avarias.
AplicaÉo: bebêdouro térmico de
coluna.

2

Agua mineral natural, sem gás,

acondicionada em copinhos com
capacidade de 200m1,

descartáveis, com lacre de
sequranca e sem avarias.

UND '18,000 R$ 1,00 R$ 18.000,00 Nossa Água

VALOR GLOBAL R$ 34.000,00
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ES ADO DO PARÁ
PREFEIT{JRA MTINICIPAL DE MARI'IUBA

SECRETARIA MUNICIPA], DE ÀSSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Coordenadoria iie Licilaçào c Contratos *.

4.4. lnÍormar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a Íim de atender as

SEMADS, bem como para atendimento a assistência técnica durante a gamntia;

4.5. Arcar com todos os enca$os deconentes da presentre contratação, especialmente os refurentes a

taxas, seguros, êncargos sociais e trabalhistas;

4.6. Prestar todos os esclarecimentos que Íorem solicitados pela AdministraÉo, durante a execução do

contrato.

4.7. A,ceitat nas mesmas condi@s contratuais, os acÉscimos ou supÍessões que se fizerem

necessários, até 25% (vinb e cinco por cênb) das quantidades atualizadas no contfato, na foÍma do

art. ô5, parágrafos 1o e 2o da Lei no 8.666/93 e suas alteraçõês posteÍiores.

4.8. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão

contratante, no tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta.

4.2. Das obrigações do contratante.

4.2. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas;

4.2. Efetuar o pagamento conforme êstabelecido na clausula oitava;

4.3. Comunicar a empÍêsa sobre possíveis inegularidades observadas nos produtos fomecidos, para

substituição;

4.4. Acompanhar e fiscalizar a êxecução do fomecimento conhatado, bem como atestar na nota

flscalifatura efetivo Íomecimento do objeto contratado e o seu aceite;

4.5. Reieitar, no todo ou em paúe os produtos fumecidos êm desacordo com 6 especificações mntidas

neste Termo de Refenência.

CúUSULA QUINTA - DAVIGÊNCIA

5,í. O prazo de ügência do contrato seÉ de 06 ísêi, mesês, com inicio na data de 03 de abril de 2020 e

encenamento em 03 de outubro de 2020, nos temos do aúigo 57, da Lei n0 8.66ô/93, com validade e eficácia

legal após a publicação do seu extrato na imprensa oficial e no porial dos jurisdicionados.

cúusulA sExÍA- DA rNExEcuçÃo E Dos cAsos DE RESclsÃo

6,1. A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisã0, com as consequências contnatuais, inclusive

o reconhêcimento dos direibs da Adminishaçâo, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no. 8.666/93,

ô.2. 0s casos de rescisão sêÉo formalmente motivados nos autos do pÍocêsso, assegurado o contraditóÍio ê a

ampla deÍesa.

6.3. De acodo com o art. 79 da Lêi no. 8.666/93, a rescisão do Contrato podeÉ ser

I - Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do

artigo 78 da citada Lei;

II - Amigável, por acodo enbe as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja

conveniência para a Administraçáo;

lll - judicial, nos termos da legislaçã0.

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão. 518 - Bairro Centrô - CEP: 67.200-000- Marituba{PA
Fone: (91) 3256-l'718
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No caso

salvo pelos serviços execuhdo e aceilos pela CONTMTANTE.

CúUSULA SÉTIMA - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

7.,l. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fEudar a execução deste, a Administração podêrá,

desde que garantida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanges:

I - Advertência escrita - comunicaçáo formal quanto à conduta do CONTMTADO sobÍe o descumprimento do

contrato e outras obrigações assumidas, e a deteÍminação da adoção das necessárias medidas de coneçâo;

ll - Multa, observados os seguintês limites máximos:

a) 0,3% (tÉs décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valoÍ dos itêns solicitados e

não entregues;

b) 2o/, (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações

contratuais ou noÍma da legislação pêrtinênte;

c\ 20ok (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não Íomecidos, no caso de atraso supêrior a

30 (trinta) dias, ou fomecimento do obieto com vicios ou defeitos ocultos ou fora das especmca@es contratadas;

lll - suspensão temporária de participação em licitação ê impedimento de contratar mm a Administração por

prazo não superior â 02 (dois anos) nos termos do inciso lll do artigo 87 da Lei n0 8.666/93.

lV - Declaração de inidoneidade parâ licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os

moüvos determinantes da punição ou atê que seja promovida a reabilitação do fomecedor perante a própria

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a

AdminisÍação Pública Municipal pelos prêjuízos resultantês de sua ação ou omissâo.

cúusur-A orTAvA. DAs cor{DrçôEs DE PAGAMENTo

8.í. O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de entrega dos itens, mediante a

apresentação da nota Íscal devidamente certificada pelo servidor competente;

8.2. A nota Íiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTMTADA, obrigatoriamente com o número de

inscrição no CNPJ apresentado nos documêntos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas

íscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de Íliais ou da matriz;

8.3. O pagamento será creditado em favor da contratâda, através de ordem bancária, contra qualquer banco

indicado na poposta, devendo para isto, Íicar explicitado o nome, número da agência e o número da conta

conente em que deverá ser efetivado o crâlito.

8,4. Havendo eno na apresentaçâo da nota Íiscal ou dos documentos pertinentes à contrâtação ou, ainda,

circunstância que impeça a liquidaçâo da despesa, o pâgamento Íicará sobrestado até a resolução da causa

ensejadora do impedimento;

8.5. Nenhum pagamento seÉ efetuado a Empresa Contratda se a mêsma não estiver em dias com suas

regularidades Íiscal e trabalhista,

CLÁUSULA NONA. DO VALOR

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão,518 - Bairro Centro - CEP: 67.200-000- Marituba,{PA
Fone: (91) 3256- 1748
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PREFEII'URA MLINICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA IVÍt]NICIPAL DE ASSISILNCIA D DTSENVOI,V I]\IEN IO SOCIAL --

Coordeladoria dc Licitacâo e Contrarôs

valor total da presente avença é de R$ 34,000,00 (trinta e quatro mil reais), a ser págo de

proporcional, conforme autorizações expedidas pela Administração da SEMADS em conformidade com as notas

Ílscais/faturas e/ou recibos da proposta adjudicada;

cúusuLA DÉqMA- DA FtscAltzAçÃo E ACoMPANHAMENTo Do oBJETo coNTRATADo

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei n0 8.666/93, a execuçâo do contrato será acompanhada e Íiscalizada pelo

Servidor MARINALDO FERREIRA DA SILVA - MATRICULA N." 122910-9, pertencente ao quadro funcional

desta Secrelaria e devídamente designado para tâlÍim.

10.2. A Íiscalização de que tÍata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive

perantê terceiros, por qualquer inegularidade, ainda que resultante de imperfeiçÕes tácnicas ou vicios

redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em conesponsabilidade da Adminjstração ou de seus agentes e

propostos, de conformidade com o arl. 70 da Lei no 8.666i93.

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as oconências relacionadas com a

execução do contrato, índicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,

determinado o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os

apontamentos à autoridade competente para a providências cabíveis..

cúusuL,A DÉcrMA pRrMErRA. DA DorAçÃo oRÇAMENTÁRh

1 1 .1. O acordado será devidamente empenhado conforme § 30, do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei 4.320i64 e pago

pela contralante a contratada pela seguinte dotação orçamentária:

Fichâ:1045

Fonte do Recurso: 1 .001 .0000 - Recursos Ordinários

Classitlcaçãolnstitucional: 02.05.05-FundolvlunicipaldeAssistênciaSocialFMAS

FuncionalProgramática: 08.244.0003.21 10.0000-Manut. dasAtividadesdaSecreiaria de Assistência Social

Naturezada Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiai de Consumo

Fichâ:106'í

Fonted0 Recurso: 1.001.0000- Recursos Ordlnários

ClassiÍicaçâolnstitucional: 02.05.05-FundoMunicipaldeAssistênciaSocial-FMAS

FuncionalProgramáiica: 08.244.0003.2113.0000-Manutenção das Açoes Estratêgicas do Peti

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha: 1069

FontedoRecurso; 1.00'1 0000- Recursos Ordinários

ClassiÍcaçãolnstitucionaÍr02.05.05-FundolVunicipaldeAssisiênciaSocial-FN4AS

FuncionalProgramática: 08 244 0003.21 15.0000-Manut. Dos Conselhos de Assistência Social

Naturezada Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha: í078

FontedoRecurso: 1 .311.0000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Classiíicaçãolnstitucional: 02.05.05-FundoMunicipaldeAssistênciaSocial-FMAS

FuncionalProgÍamática: 08.244 0003.2118.0000 - l,llanut do P so Básico Fixo - PBF

Naturezada Despesa: 3.3.90.30 00 - [raterial de Consumo

End.: Rua Antônio Bezera Falcão, 518 - Bairro Centro - CEP: 67.200-000- Marituba,/PA
Fone: (91) 3256-17 48
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Ficha: 108ô

FontedoRecurso: 1.311.0000 - Transl de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Classificaçãolnstitucional: 02,05.05-FundoMunicipaldeAssislênciaSocial-FMAS

FuncionalProgramáticâ: 08.244.0003.21 19.0000 - Manut. dos Programas doPiso de l/edia Complexidade

NaturezadâDespesa: 3.3.90,30.00 - l/lateriâl de Consumo

Ficha:1m2

FontedoRecurso: 1.001.0000- Recursos OrdináÍios

Classificaçãolnstitucional: 02.05.05-FundoMunicipaldeAssistênciaSocial-FMAS

FuncionalProgramática: 08.244,0003,2120.0000 - Manut. do Conselho Tutelar

NaturêzadaDespesa: 3.3.90.30.00-Material de Consumo

Ficha: 1105

FontedoRecurso: 1.311.0000 - Transi de Reôursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Classificaçãolnstitucional: 02.05.05-FundoMunicipaldeAssislênciaSocial-FMAS

FuncionalProgramática: 08.244.0003.2126.0000-Manut.dolGD/PBF

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha: íí'12

FontedoRecuÍsor 1.311.0000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Classificaçãohstitucional: 02.05.05- Fundo Municipalde Assistência Social- F[,lAS Funcional Programática:

08.244.0003.2127.0000 - Manut. do IGD/SUAS

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha: 1246

FontedoRecuÍso: 1.390.0000 - Oulros Rêcursos Vinculados ê Assistência Social

ClassiÍicaçãolnstitucionali 02.05.05-FundoMunicipaldeAssistênciaSocial-FMAS

FuncionalPÍogramática: 08.244.0003,2318.0000 - Manut. do Programa Piso Alta complexidadê

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha:

FontedoRecurso: 1.312.0000 - Transf, de Convenios - Assistencia Social

Classificaçãolnstitucional: 02.05.05-FundoMunicipaldeAssistênciaSocial-FMAS

FuncionalProgÍamática:,08.244.0032.2221.0000 - Manutenção e lmplantaçâo do Centro da Juventude

NatuÍezâdaDespesa: 3.3.90.30.00 - MateÍial de Consumo

Ficha: íí50
FontedoRecurso: 1.311.0000 - TransÍ. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Classificaçãolnstitucional: 02.05.05 - Fundo Municipalde Assistência Social- FMAS

Funcional Programática : 08.244.0032.2322.0000- Projeto Criança Fel2

NaturezadaDespêsa: 3.3.90.30.00 - Matenal dê consumo

Ficha: 1í26

Fonte do Recurso:1 .31 1.0000 - Transf, de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

Social - FNAS

Classificaçãolnstr'tucional:02.05.05-FundoMunicipaldeAssistênciaSocial-FtlAS

FuncionalProgramática:08,244.0003.22317.0000 - Manut. Da Proteção SocialBásica pelo Estado

NaturezadâDespesa: 3.3.90.30.00 - Mâtêriâl dê Consumo

N

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão, 518 - Bairro Centro - CEP: 67.200-000- Maritubâ,/PA
Fone: (91) 3256-1748
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CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAçÔES CONTRATUAIS

12.1. O presente contrato podeÉ ser alterado, nos casos previstos no art. 65, da Lei no 8.666/93, desde que haja

intêresse da Administraçáo da CONTMTANTE, com a apresentação das devidas justificativas:

| - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Ouando houver modiÍicaçâo das especificações, para melhor adequação dos seus objelivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em deconência de acréscimo ou diminuição

quantitáiva de seu objeto, nos limites permitidos por lei;

ll- Por acordo das partes:

a) Quando necessária a modiÍicação da execução dos sêrviços ou do modo de fomecimênto, em face de

veriÍicação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

b) Quando necessária a modiÍicação da íorma de pagamento por imposição de circunstância supêrveniente,

mantido o valor inicial alualizado, vedada â antecipação do pagamento, com relaÇão ao cronograma Íinanceiro

llxado, sem conêspondente contraprestação de fomecimento de bens ou execução dos serviços;

c) Nas hipóteses excepcionais da revisão de preços, que sêrão tratados de acoÍdo com a legislação vigente e

exigiÉo detida análise econômica para a avaliação de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato,

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DoS AcRÉscIMOs E SUPRESSÔES

13.1. A quantidade inicialmente contratada podeÉ ser acÍescida e/ou suprimida dentro dos limitês previstos no §

1', do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2', ll, do mesmo artigo.

cúusuLA DÉcrMA euARTA. DA MANUTENçÃo Do EeutLlBRlo EcoNôiflco.FtNANcErRo Dos

CONTRATOS

14,í. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irrea,iustáveis, exceto nas hipóteses,

devidamente comprovadas, da oconência de situação prevista na alinea "d'do inciso ll, do art.65, da Lei n'

8.ô66/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

14.2. l/esmo comprovada â ocon€ncia dê situação prevista na alínea "d" do inciso ll, do art. 65, da Lei n"

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro processo

licitatório;

14.3. O pedido que vise à manutenção do equilibrio econômico-financeiro dos contratos Íirmados no âmbito da

SecrêtaÍiâ Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba-SEMADS, será apurado em

processo apartado, devendo ser observado o que determina a alinea'd'do inciso ll, do art. 65, da Lei n"

8.ô66/93.

cúusulA DÉctMA eutNTA- DA SUBCoNTRATAçÃo

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO, PUBLICAÇÃO E FORMALIDADES

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão, 518 - Bairro Centro - CEP: 67.200-000- Marituba/PA
Fone: (91) 3256-1748
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICPÁL DE AssrsrÊNcrA E DESENvoLvTMENTo socrAr - SEMADS

Coordenadoria de Licitação e Contralos

í6.í. Fica ressaltada a alteração

normas federais e municipais disciplinados a matéria.

í6.2. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste

poderá ser êntendida como aceitaçáo, novação, ou precêdente.

í6.3. Este CONTRATO seÉ publicado no mural da Prefeitura, na imprensa e no PoÍtal do Judsdicionados do

Tribunal de Contas do Municipio.

í6.4. Fica eleito o Foro da comarca de Marituba, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste

Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

í6.5. Para firmeza e como prova de haverem as paÍtes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente

termo, em 03 (três) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conÍorme, é assinado pelas partes

contratantes e pelas testemunhas abaixo.

Marituba/PA, 03 de abril de 2020.

SEoRETAR|A MUNtctpAL DE AssnÊNcA E DESENVoLV|MENTo soctAL

CNPJ: I 8.644.678/0001 -72

CON]RATADA

TESTEMUNNAS:

N
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ESTADo oo penÁ

End.: Rua Antônio Bezera Falcão, 518 - Bairro Centro - CEP: 67.200-000- Maritubar?A
Fone: (91) 3256-1148
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