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^SSIS 

IEriClA tr DIStNVOLVIMLNTo 'iOCtAl
Coordenadoria de Licitaçào e Contratos

CONTRATO ADüIINISTRATIVO No 00í6,2020.PP.SEMADS.PMM

coNfRATo oUE ENTRE sí cetfJaRAu oe uu uDo, o uNtcl4a

rE $ANruBA lrRnyÉs ol sEcRErÁRA ,tuu,ctpAL DE

nsgslÉwcn r ogseryorvmEuto soctAl E, DE ourRo l.l,Do,

A ÊMPRESA ELIVAN ALi,EIDA DOS SANTOS-ÍIIE, coío
,IELHOR ABADío SE DECI/.RA.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍP|O DE MARITUBA, através da SECRETARTA MUN|C|PALDE

ASSETÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCI/AUFUNDO MUNICIPAL, CNPJ 08.532.3íO/OOOl.69,SEdiAdO NA

Rua Bezena Falcão 518 - Baino Centro - Marituba Estado do Pará, CEP 67.200-000, denominado

CONTMTANTE, neste ato represênhdo pela Secretária Municipal de Assistôncia e Desenvolvimento Social,

Sra. EUZILENE DA SILVA NASCIMENTo, RG no 3498984- PC/PA e CPF n0 730.906.112-87, residente e

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

67.200-000, Marituba/PA, e do outrc lado, a empresa LPM COMÉRC|o EtRELt, CNpJ: 32.620.092/0001-07

instalada na Cidade Nova 7 WE 76, n0 íí, Baino Coqueiro, Ananindeua/PA, denominada CONTMTADA,

representada por Pmcuraçáo pela Sf. LORENA DE PAULA PEREIRA PINTO RU|Vo, RG: 3340579 SSP/PA e

CPF: 788.794.772-34, domiciliada e residente na Travessa 09 dê janêiro, n0 295, Baino Umarizal, BeléÍn/PA,

celebram o presenb contrato, tendo êm üsta o que consta no Processo Administrativo no 20022020-01-

SEMADSPMM, do Pregão Prêsencial SRP No 003/2020- PP- SEMADS-PMM, e da Ata de Registro de Preços

no 00212020- PP-SEMADS-PMM, realizada sob a forma de execuçáo indireta, nos termos da Lei no 10.520, de

í7 dê julho de 2002, da Lei Complementar 12312006, aplicande.se, subsidiariamente, à Lei n0 8.666, de

21106/1993, com suas alteraÉes, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

cúusULA PRIMEIRA - Do oBJETo GoNTRATUAL

1.í. Constifui objeto do presente instrumento a Conhatação de Pessoa Jurídica para o fomecimento

parcelado de gás liqueÍeito de petróleo- GLP, para atender às demandas da Secretaria Municipal de

Assistência e Desenvolvimento Social de MaritubalPA.

1.2. 0 objeto contratado encontra-se deÍinidos na tabela abaixo, e nele estão incluÍdas todas as espécies de

tributos, dirêtos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas

inerentes, nos seguintes termos:

2.1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas aherações, e, em

casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado;

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão. 5 l8 - Bairro Centro - CEP: 67.200-000- Marituha,/PA
f'one: (91) 3256-17 48

/

ITEÍril ESPECIFICAçÃO UNIDADE QUANTIDADE V. UNT R$ V. TOTAL R$ MARCA

1

Recarga de gás (GLP) 13 kg,
composição básicâ de propano e
butano, aplicaçao em Íogões
domésticos.

UND
,104

R$ 80,00 R$ 15,360,00 PARAGÁS

VALOR GLOBAL R$ 15.360,00

]LAIJSULA SEGUNDA. DA FUNDAMENTACÃO LE:GAL
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2.2. Fazem partê integrante deste instrumento, para todos os eÍeltos legais, o

pÍecêdeu, seus anêxos, e a proposb dâ contratada, constântes do processo licitatóÍio, na modalidade Pregáo

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

cúusulArERcErRA- 0o PRAZO, LOCAL, CONDTçoES DE ENTREG,A:

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

de Fomecimento emitida pêla Diretoria Administraüva e Financeira, apos, seÉo feilas entrêgâs êm remessas

parceladas, coníorme necessidade;

3.2. Os bens serão, obrigatoriamente, entregues no local mencionado no item 3.3, em dias úteis e em hoÉrio de

efutivo expêdiênte de 8h às 14h, e havendo eventos nos dias não úteis deveÉ ser entregue mnforme a

necessidade, sendo o tete, carga e descarga de responsabilidade da contratada até o local indicado;

3.3. 0s bens deverâo ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Assistrência e Desenvolümento Social,

com endereço na Rua Antônio Bezena Falcã0, n0 518, Cenúo, Marituba/PA, ou nas Unidades Socioassistenciais

localizada dentro da área urbana do município, 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 condi@es aqui pactuadas, ficando a cargo do fiscal do contráo o controle de qualidade

do ob.ieto fomecido.

3.5. Qualquer eventualidade que prejudique o fomecimento deverá ser devidamente justiÍicada em documento

oÍicial, enviado mm antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, apos a Ordem de Fomecimento, e aceito

pela SEMADS.

cúusuLA euARTA. Dos ENGARGoS, oBRTGAçoES E REspoNsABtLtDADEs

4.í. Das obrigaçoes da Contratada:

4.1. Efetuar o fornecimento do objeto em perfuitas mndições de uso, em estrita observância às

especifcaÉes destê TeÍmo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

4.2. Executar dirctamente o íomecirnento, sem transÍeÉncia de responsabilidade ou subcontratação;

4.3. Cumprir o prazo de fomecimento e responsabilizar-sê pêlos vícios e danos deconêntês do produto

de acodo com os artigos 12, í3, 17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei n0 8.078, de 1990);

4.4. lnformar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atênder as solicih@es da

SEII/ADS, bem como para atêndimento â assistência técnica durante a garantia;

4.5. AÍcar mm todos os êncargos decoÍÍentes da prcsênle contrataçáo, êspecialmentê os reÍerêntês a

taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;

4.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administmçã0, durante a execução do

contrato.

4.7. Aceitar nas mêsÍnÍs mndi@s contratuais, os acÉscimos ou supressões que se fizerem

necessários, ate 25% (vinte e cinco por cento) das quanüdades atualizadas no contrato, na Íorma do

art. 65, paÉgrafos 1o e ? da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteÍiores.

,E

IJS'|ADO DO PARA

End-: Rua Antônio Bezerra Falcão, 518 - Bairro Centro - CEP: 67.200-000- Marituba,/PA
Fone: (91 ) 3256-1748
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contratanle, no tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MT,TiICIPAL t]E ASSISTF\ICIA E DLSENVOLVlMENIO SOCIAL

CooÍdenadoria de LicÍaçào e Contratos

Comprovar a exêquibilidade da proposta quando assim solicitado

4.2. Das obrigaçôes do contratante.

4.2. Efetuar o empenho da dêspesa, garanündo o pagamento das obrigaçôes assumidas;

4.2. Efetuar o pagamenb confurme estabelecido na clausula oitava;

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

substituição;

4.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento contÍÍ ado, bem como atestar na nota

Íiscal/fatura efutfuo fomecimento do obieto contratado e o seu aceite;

4.5. Rejeitar, no todo ou em parte os produtos fomecidos em desacodo com as especificações contidas

neste Termo de Refenência.

CúUSULA OUINTA - DA VIGÊNCA

5.í. O prazo de vigência do contrato seÉ de 06 (seis) n êses, com inicio na data de 03 de abril de 2020 e

enceÍTamento em 03 de outubro de 2020, nos termos do artigo 57, da Lei n0 8.666/93, com validade e eficácia

legal após a publicação do seu extsato na imprensa oficial e no portal dos jurisdicionados.

cúusulA sExrA. DA rNExEcuçÃo E Dos cAsos DE REScrsÃo

6.í. A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisâo, com as consequências contrafuais, inclusive

o reconhecimenb dos direitos da Adminishaçã0, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n0. 8.666/93.

6.2. 0s casos de rescisão serão formalmente motivados nos aubs do prccesso, assegurado o contnaditório e a

ampla defusa.

6.3. De acordo mm o art. 79 da Lei no. 8.ô66/93, a rescisão do Contato podêrá ser:

| - Por ato unilateral e escrito da Administraçáo nos c.lsos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do

artigo 78 da citada Lei;

ll - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja

conveniência paia a Adminístr4ão;

lll - iudicial, nos termos da legislação.

PARAGRAFO ÚNICO: tlo caso da rescisão unilateral, o CONTMTANTE não indênizaÉ o CONTRATADO,

salvo pelos sêrviços executado e aceitos pela CONTMTANTE.

cúusuLA sÉTffiA - DAs sANçôEs ADMlNlsrRATrvAs

7.í. Pela inexecução total ou parcial do mntrato ou por faudar a execução deste, a Administração poderá,

dêsde que garanüda a defesa previa, apticar ao CONTMTADO as seguintes sanções:

I - Advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta do CONTMTADO sobre o descumprimento do

contrato e outÍas obriga@es assumidas, e a determinaÉo da adoção das necessárias medidas de mneção;

ll - Multa, observados os seguintes limites máximos:

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão. 518 - Bairro Centro - CEP:
Fone: (91) 3256-1148
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por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens

não entregues;

b\ 2Vo (dois por cento) sobre o valor total do contratic, êm caso de descumprimento das demais obriga@es

contratuais ou norma da legislaçâo pertinente;

c) 200/o (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não Íomecidos, no caso de atraso superior a

30 (trinta) dias, ou fomecimento do obieto com vícios ou defeÍtos ocultos ou fora das espedficaçõês contratadas;

lll - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por

prazo não superior a 02 (dois anos) nos termos do inciso lll do artigo 87 da Lei no 8.666/93.

lV - Declaiação de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraÉo Pública, enquanto peÍdurarêm os

motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a reabilitação do fumecedor perantê a pópria

aütoddade que aplicou a penalidade, que seÉ concedida sempÍê que o CONTMTADO ressarcir a

Administração Pública Municipal pelos prejuizos resultantes de sua ação ou omissão.

cúusulA orrAVA - DAs coNorçÕEs DE PAGAMENTo

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

apresentaçáo da nota Íiscal devidamente certificada pelo servidor competente;

8.2. A nota Íiscal/fatura deveÉ ser emitida pela pópria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de

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

Íiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de fliais ou da mâtÍiz;

8.3. O pagamento será credihdo em Íavor da crntrabda, atnavés de ordem bancária, contra qualquer banco

indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o númeÍo da conta

conente em que de\ê.á ser efetivado o cÍárito.

8.4. Havendo eno na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à mntratação ou, ainda,

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a resolução da causa

ensejadora do impedimento;

8.5, Nenhum pagamento será efeiuado a Empresa Contrahda se a mesma não esüver em dias com suas

regularidades Íiscal e trabalhista.

CúUSULANoNA- DovALoR

O valor total da presente avênça é de R$ í5.360,00 (quinze mil lrezentos e sessenta reais), a ser pago de forma

proporcional, mnfoÍIÍE autoÍizaÉês êxpedidas pela Administração da SEITADS em mnformidade com as notas

Íiscais/faturas e/ou recibos da proposta adjudicada;

cúusulA DÉcrMA- DA FtscALtzAçÃo E ACoMPANHAMENTo Do oBJETo coNTRATADo

10.1. Nos têÍmos do aÍl. 67 da Lei n0 8.666/93, a execução do mntrato sêÉ ammpânhâda e Íiscalizada pelo

Servidor MARI},IALDO FERREIRA DA SILVA - MATRICULA N.o 1229í0-9, pertencente ao quadro funcional

desta Secretaria e devidamente designado para tal fim.

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão. 518 - Bairo Centro - CEP: 67.200-000-
Fone: (91) 3256-1748
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perantê terceiros, por qualquer inegularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vicios

redibitórios, e, na oconência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e

propostos, de conformidade com o art.70 da Lei n0 8,666/93.

10.3. 0 representante da Administração anotará em registro próprjo todas as oconências relacionâdas com a

execuçâo do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmenle envolvidos,

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

apontamentos à autondade competente para a providências cabiveis..

cúusuLA DÉcrMA pRrMErRA. DA DorAçÃo oRÇAMENTÁRA

'1'1.1. 0 acordado será devidamente empenhado conÍorme § 30, do Art.60 c/c do art. 61, da Lei 4.320/64 e pago

pela contratante a contratada pela seguinte dotação orçamentária:

Ficha: í045

FontedoRecursor'1.001.0000- Recursos Ordinários

ClassiÍlcaçãolnstitucional: 02.05.05-Fundolt4unicipaldeAssistênciaSocial-Fi.4AS

FuncjonalProgramática: 08.244.0003.2'1 10.0000-Manut.dasAtividadesdaSecretaria de Assistência Social

Naturezada Despesa: 3.3.90 30.00 - Material de Consumo

Ficha: í061

Fontedo Recurso: 1.00'1.0000- Recursos OÍdinários

ClassiÍicaçãolnstitucional: 02.05.05-FundolllunicipaldeAssistênciaSociafFlilAS

FuncionalProgramática: 08.244 0003.2'1 13.0000-Manutenção das Açoes Estrategicas do Peti

Naturezada Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha: 1069

Fontedo Recurso: 1.001.0000- Rêcursos OÍdinários

ClassiÍicaçãolnstitucional: 02.05. 05-FundoMunicipaldeAssistênciaSocial-FMAS

FuncronalProgramática: 08 244 0003.21 15.0000-l,4anut. Dos Conselhos de Assistência Social

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - li4aterial de Consumo

Ficha:1078

FontedoRecurso; 1.31'1.0000 - TransÍ. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

ClassiÍlcaçãolnstitucional: 02.05.05-FundoMunicipaldeAssistênciaSocial-F[,llAS FuncionalProgÍamática:

08.244.0003.21 18.0000 - l\ranut. do Piso Básico Fixo - PBF

Naturezada Despesa: 3.3.90.30.00 - l,4aterial de Consumo

Ficha: '1086

FontedoRecurso: 1.31 '1.0000 - TransÍ de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

ClassiÍcâçãolnstitucional: 02.05.05-FundoMunicipaldeAssistênciaSociâl-Fl\IAS

FuncionalProgramática: 08.244.0003.21 19.0000 - Manut. dos Programas doPiso de l\.4edia Complexidade

N aturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - l,4aterial de Consumo

Ficha:1092

FontedoRêcurso: 1.001.0000- Recursos Ordinários

Classificaçãolnstitucional: 02.05.05 - Fundo Municipal de Assislência Social ' Fl\,lAS FuncionalProgramática:

08.244.0003.2120.0000 - Manut. do Conselho Tutelar

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão, 51 8 - Bairro Centro - CEP: 67.200-000- Maritubâ,rPA
Fone: (91) 3256- t748
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10.2. A Íiscalização de que trâta estê item não exclui nem reduz a responsabilidade da contrâtada, inclusive
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deConsumo

Ficha: '1105

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

Classificaçãolnstitucional: 02.05.05- Fundo Municipal de Assistência SocÍal- FMAS FuncionalProgramática:

08.244.0003,21 26,0000-Manut. do IGD/PBF

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha:11í2

FontedoRecurso: 1.3'11.0000 - TransÍ de Rêcursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

ClassiÍicaçâolnstitucional: 02.05.05- Fundo [,íunicipalde Assistência Social- FMAS Funcional Programática:

08.244.0003.2127.0000 - Manut. do |Go/SUAS

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Mâtêrial de Consumo

Ficha: 124ô

FontedoRecurso: '1.390.0000 - outros Recursos Vinculados a Assistência Social C|assificaçãolnstitucional: 02.05.05-Fundo

L4unicipaldeAssistênciaSocial-FMAS

FuncionalProgmmática: 08.244.0003.2318.0000 - Manut. do Programa Piso Alta Complexidadê

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha:

FontedoRecurso: 1,3'12.0000 - Transf. dê Convenios - Assistencia Social Classificaçãolnstitucional: 02.05.05-Fundo

ilunicipaldeAssistênciâSocial-FMAS

FuÍrcionalProgÍamática:.08.244.0032.2221.0000 - Manutenção ê lmplantaÉo do

Centro da Juventude

Naturezada Despesa: 3.3.90.30.00 - Materialde Consumo

Ficha:1150

FontedoRecu6o: 'l.311.0000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacionâl de Assistência Social - FNAS

Classificaçãolnstitucional: 02.05.05- Fundo Municipalde Assistência Social- FMAS FuncionalProgramálica:

08.2M.0032.2322.0000- Projeto Criança Feliz

Naturezada Despêsa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha: íí26
Fontedo Recurso:1.3'l 1.0000 - TransÍ de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

Social - FNAS

ClassiÍicaçâolnstitucional:02.05.05-FundoMunicipaldeAssistênciaSocial-F[.14S

FuncionalProgramática:o8.244.0003.22317,0000 - Manut. Dê Proteção SocialBásicâ pelo Estado

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

cúusulA DÉCMA SEGUNDA - DAS ALTERAçóES CoNTMTUATS

12.1. O presente contrato poderá ser âltêrado, nos casos previstos no a(. 65, da Lei n0 8.6ô6/93, desde que haja

interesse da Administração da CONTMTANTE, com a apresentação das devidas justificativas:

| - Unilateralmente pela CONTMTANTE:

a) ouando houver modificação das especificaçóes, para melhor adequação dos seus objetivos;

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão, 518 - Bairro Centro - CEP: 67.200-000- Marituba/PA
Fone: (91) 3256-1748
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necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

quantitativa de seu objeio, nos limites permitidos por lei;

ll- Por acordo das partes:

a) Quando necessária a modificação da execução dos serviços ou do modo de fomecimento, em face de

verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

b) Quando necessária a modificação da Íorma de pagamento por impsição de ciÍcunstância superveniente,

mantido o valor inicial atualizado, vedada a ântecipação do pagamênto, com relação ao cronograma Ínanceiro

fixado, sem conespondente mntrapÍestação de fomecimento de bens ou execução dos serviços;

c) Nas hipoteses excepcionais da Íevisão de preços, que seÍão tratados de acordo com a legislação vigente e

exigiráo detida análise econômica para a avaliação de eventual desequilibrio econômico-financêiro do contrato.

CúUSULA DÊcll,A TERGEIRA. Dos AcRÉscilos E sUPREssÔEs

13.1. A quanüdade inicialmente contratada podeÉ ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no §

í', do aÍ.65, da 1ei8.666/93, podendo a suprcssão exceder tal limite, nos têrmos do § 2", ll, do mesmo artigo.

cúusuLA DÉctMA QUARTA- DA MANUTENçÃo Do EeutltBRto EcoNôMEo-FrNANcErRo Dos

CONTRATOS

í4.í. Durante a vigência do Contrato, os prêços registrados serão fixos e irreaiusiávêis, exceto nas hipóteses,

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

8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.

14.2. Mesmo comprovada a oconência de situação prevista na alínea "d'do inciso ll, do art. 65, da Lei n'

8.66ô/93, a Administração, se julgar mnveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro processo

licitatório;

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

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

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

8.66ô/93.

CúUSULA DÉCMA QUINTA- DA SUBCoNTMTAÇÂo

Não seÉ admitida e subconiratação do objeto licitatório.

cúusuLA DÉGMASExtA- Do FoRo, puBLtcAçÃo E FoRMAL|DADES

'lô.í. Fica ressaltada a possibilidade dê alteração das condiçõês avençadas em face da superveniência dê

normas federais e municipais disciplinados a matéria.

í6.2. Nenhuma toleÉncia das partes quanto à falh de cumpíimento de quaisquer das cláusulas do ajuste

podeÉ ser entendida como aceihção, novação, ou precêdente.

16.3. Este CONTMTO seÉ publicado no muml da PÍefeitura, na imprensa e no Portal do JuÍisdicionados do

Tribunal de Contas do Município.

J,
End.: Rua Antônio Bezerra Falcão, 5l 8 - Bairro Centro - CEP: 67.200-000- Marituba.lPA

Fone: (9 f) 3256-1748
E



PREFEITURA MT]NICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAI, DE ASSISTENCIA E DESLN VOt,V]MLN'IO SOC T

Coordenadoria de Liqitacào e Contratos

y',ar r'í il
§

7 r,r1Zl
) ---- ;.
i" cuonc., .' 7

16.4. Fica eleito o Foro da comarca de Marituba, como o único capaz de dinmir as dúvidas

Contrato, caso não sejam diÍimidas amigavelmente.

16,5. Para firmeza e como pÍova de haverem as partes, entÍê si, ajustado e conbatado, é lavrado o presente

termo, em 03 (tês) üas de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes

mntratantes e pelas testemunhas abaixo.

-?o

ESTADo Do PARÁ

; . t -- Marituba/PA, 03 abril de 2020.

Çmániruh*ffi(êc1/!1i13"',':' .lc
SEoRETARIA tvuNtctpAL DE AsslTÊNCA E DESENVoLVIMÉNTo soctAL
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