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CONTRATO Nº 01-140420/05-PMM-SEMMA 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE MARITUBA, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE - SEMMA E A EMPRESA R. 
DESTACK FIX COMERCIO DE PRODUTOS 
AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA, COMO 
ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

 
 
O MUNICÍPIO DE MARITUBA, CNPJ 01.611.666/0001-49, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA denominada 
CONTRATANTE, sediada na Rua Assis Dória, nº 650 – Pedreirinha – Marituba – Pará – 
CEP: 67200-000, representada por seu Secretário Sr. Ismaily Bastos Delfino, 
brasileiro, RG 32685859-PC/PA, CPF 628.036.702-91, domiciliado e residente BR 316 
Km 05, Av. cidade de Afuá, Residencial  Amazon Garden, Bairro Levilândia, 
Ananindeua/Pa, e do outro lado, a empresa : DESTACK FIX COMERCIO DE 
PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ Nº 12.008.500/0001-59, 
Endereço: R Rodovia BR 316m KM 11.3, 3852, Bairro Uriboca, CEP 67.200-000, 
Município de Marituba-Pa, denominada CONTRATADA, representada pela Sr. Fagner 
Palmeira Ribeiro, casado, brasileiro, empresário RG 02879487200053 GESP/Ma e do 
CPF nº 772.644.442-87, domiciliado e residente na BR 316, Km 15, Condomínio Salinas 
nº 64, Bairro Decoville, Marituba-Pa, CEP 67.200-000, .firmam o presente Contrato, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: 

Constitui objeto do presente contrato a AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE 
CONTAINERS PARA COLETA SELETI-VA DE LIXO. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO: 

São partes integrantes e complementares deste contrato, independentemente de 
transcrição, a proposta vencedora, o processo do PREGÃO PRESENCIAL N° 
5/20201802-01-SRP-PMM-SEMMA, seus anexos e respectivas normas e instruções, 
especificações, despachos e pareceres que o encorpam. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL: 

O presente contrato fundamenta-se no art. 55 da Lei nº 8666/93, e Lei nº 10.520/2002 
com alterações posteriores. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR 

O valor global deste contrato é de R$ 1.410.000,00 (um milhão, quatrocentos e dez mil 
reais)., de acordo com a proposta, que passa a fazer parte integrante deste, 
independente da transcrição e/ou traslado, conforme a seguir especificado: 
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Item Descrição Un Qde MARCA VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 

Contentor para resíduos recicláveis, com 
capacidade de 2.350 a 2.500 litros de 
volume, formato retangular, medidas 
aproximadas: alt. 2000 mm, larg. 1.900 mm, 
prof. 950 mm. Fabricado em PEAD 
(Polietileno de Alta Densidade), aditivado 
tecnicamente para proporcionar alta 
resistência ao impacto e à tração, indicação 
de material conforme Norma ABNT NBR 
13230. Espessura da parede de 6 a 7 mm, 
aditivado contra a ação de raios ultravioletas 
(UV), tampas/bocas ovais em lados opostos 
nas medidas: Resistente aos raios UV. 
Sistema de descarregamento do Ecoponto 
2500 Litros – PEV pela parte inferior do 
equipamento, com a abertura automática da 
porta metálica, fabricada em chapa de aço 
galvanizada.  
A – Abertura para os resíduos 
Dimensões para plásticos, garrafas PET, 
latas de bebidas, embalagem tipo tetrapack, 
papel 
Dimensões para resíduos orgânicos 
(COTA AMPLIANDA) 

Unidade 150 Detrix R$ 7.050,00 R$ 1.057.500,00 

2 

Contentor para resíduos recicláveis, com 
capacidade de 2.350 a 2.500 litros de  
volume, formato retangular, medidas 
aproximadas: alt. 2000 mm, larg. 1.900 mm, 
prof. 950 mm. Fabricado em PEAD 
(Polietileno de Alta Densidade), aditivado 
tecnicamente para proporcionar alta 
resistência ao impacto e à tração, indicação 
de material conforme Norma ABNT NBR 
13230. Espessura da parede de 6 a 7 mm, 
aditivado contra a ação de raios ultravioletas 
(UV), tampas/bocas ovais em lados opostos 
nas medidas: Resistente aos raios UV. 
Sistema de descarregamento do Ecoponto 
2500 Litros – PEV pela parte inferior do 
equipamento, com a abertura automática da 
porta metálica, fabricada em chapa de aço 
galvanizada.  
A – Abertura para os resíduos 
Dimensões para plásticos, garrafas PET, 
latas de bebidas, embalagem tipo tetrapack, 
papel 
Dimensões para resíduos orgânicos 
(COTA RESERVADA) 

Unidade 50 Detrix R$ 7.050,00 R$ 352.500,00 
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CLÁUSULA QUINTA - MODALIDADE DE PAGAMENTO           

5.1. A Nota Fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de 
habilitação e das propostas, não se admitindo Notas Fiscais/faturas com outros CNPJ, 
mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 
5.2. O pagamento será efetuado no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da 
data da entrega da Nota Fiscal/fatura, devidamente certificada pelo servidor competente; 
5.3. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de 
ordem bancária, indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do 
banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o 
crédito; 
5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrendo de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as 
medidas saneadoras; 
5.5. A empresa contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/fatura, as 
Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista: Certificado de Regularidade do FGTS, 
Certidão específica quanto à inexistência de débito de contribuições junto ao INSS 
(Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e da Dívida da União), 
Certidão de Regularidade Estadual e Municipal; 
5.6. A regularidade fiscal da empresa contratada será verificada, mediante a consulta 
efetuada por meio eletrônico; 
5.7. Todos os custos com imposto, taxas, fretes e demais despesas que porventura 
ocorrerem serão de responsabilidade da empresa contratada; 
5.8. Havendo erro no documento de cobrança, a mesma ficará pendente e o pagamento 
sustado até que a empresa contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, 
não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus por parte desta Prefeitura.   
 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA: 

O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
sua assinatura e poderão ser prorrogados 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. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

O valor acordado será devidamente empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 
61, da Lei Federal 4.320/64 e será pago a contratada, através da seguinte dotação 
orçamentária: 
Ficha: 1258 
Exercício 2020 
Fonte do Recurso: 0.1.00 – Recurso Ordinários 
Classificação Institucional: 02.07.07 – Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA 
Funcional Programática: 18.541.0009.2135.0000 – Coleta Seletiva do Lixo e Material 
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Reciclavél. 
Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA DOS PRODUTOS: 

Todos os itens a serem utilizados e serviços executados, deverão possuir garantia de 
qualidade, de acordo com o Código de Defesa do consumidor e demais normas legais 
vigentes em relação à matéria; 
 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO. 

9.1. Os produtos deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias corridos após o 
recebimento da solicitação formal da Secretaria de Municipal de Meio Ambiente no 
seguinte endereço: Rua Assis Dória, nº 650 – Pedreirinha – Marituba – Pará. Para 
agendamento da entrega contatar pelo Telefone: (91) 3256-2652 - E-mail: 
semma@marituba.pa.gov.br. Horário de 08h as 17h, de 2ª a 6ª-feira, para efetivar a 
entrega respectiva, quando então apresentará a Nota Fiscal correspondente, que depois 
de conferida e atestada será paga até 30 dias; 
9.1.1 A empresa vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega 
a SEMMA, no horário de expediente, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de 
antecedência; 
9.2. A critério da CONTRATANTE poderá ser modificado o local de entrega, para outro 
endereço no Município de Marituba, sem qualquer tipo de ônus adicionais; 
9.3. O recebimento e a aceitação dos itens estarão condicionados após avaliação pelo 
responsável técnico da SEMMA, sendo atestados, mediante avaliação técnica favorável; 
9.4. A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações 
mínimas constantes deste termo de referência; 
9.5. Os itens deste Termo de Referência a serem adquiridos deverão ser novos e de 
primeiro uso e que estejam na linha de produção atual do fabricante e, em perfeitas 
condições de uso, nos termos da legislação vigente; 
9.6. Não serão aceitos produtos diferentes dos especificados no Termo de Referência, 
fora dos prazos mínimos estipulados, em mau estado de conservação, de qualidade 
inferior, com a embalagem danificada ou com os lacres de segurança rompidos; 
9.7. Caso, durante o prazo de garantia, seja constatado quaisquer defeitos ou 
divergências nas características dos produtos, o Contratante, comunicará o fato, por 
escrito, ao Fornecedor, sendo de até 5 (cinco) dias úteis o prazo para correção dos 
defeitos e/ou troca dos produtos, contadas a partir da solicitação efetuada, sem qualquer 
ônus à Administração Pública; 
9.8. Não serão aceitas entregas sem o prévio agendamento entre a empresa vencedora 
e os fiscais do contrato. Os custos gerados referentes a tentativas de entregas não 
agendadas previamente com a SEMMA serão por conta do fornecedor do material; 
9.9. O recebimento e a aceitação dos itens licitados dar-se-ão por comissão ou servidor 
responsável, sendo atestados, mediante termo circunstanciado, e serão recebidos: 
 

a) Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da 
conformidade do item, com as especificações contidas no Termo de 
Referência, mediante a emissão do termo de Recebimento Provisório; e, 
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b) Definitivamente: no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da assinatura do termo de recebimento provisório e após a verificação 
de sua compatibilidade com as especificações do objeto desta licitação, 
mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 
partes. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

São responsabilidades da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto de acordo com os parâmetros estabelecidos no TR, atendidos 

os requisitos e observadas às normas constantes neste instrumento; 

 

b) Colocar à disposição da SEMMA, os meios necessários à comprovação da 

qualidade dos itens, permitindo a verificação das especificações em conformidade 

com o descrito no ITEM 3; 

 

c) Assumir os ônus e responsabilidades pelo recolhimento de todos os tributos 

federais, estaduais e municipais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto 

do TR;P 

d) Declarar, detalhadamente, a garantia dos itens cotados, contado a partir da data 

do recebimento definitivo; 

 

e) O prazo para sanar os óbices, compreendendo reparos e substituições dos 

objetos, obrigando-se a reposição em perfeito estado de uso, que será no máximo 

de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da solicitação efetuada; 

f) Disponibilização e fornecimento de todos os reparos e substituições necessários 

ao saneamento dos óbices ocorridos; 

 

g) Responsabilizar-se pela(s) garantia(s) do(s) produto(s), objetos da licitação, 

dentro dos padrões de certificação de qualidade, segurança, durabilidade e 

desempenho, conforme previsto na legislação em vigor; 

h) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamentos; 

i) Em nenhuma hipótese poderá veicular publicidade acerca do objeto adquirido 

pelo contratante, sem prévia autorização; 

 

j) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SEMMA, ou pelo 

órgão participante, durante a vigência do contrato; 

 

k) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

l) Indicar preposto para representá-lo durante a execução do contrato; 
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m) Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para aquisição 

em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

n) Realizar os atendimentos necessários, no horário comercial, por chamada 

telefônica local, chamada interurbana ou por e-mail, onde esses contatos deverão 

estar sempre atualizados. 

o) A empresa deverá dispor de funcionário, devidamente credenciado, para prestar 
quaisquer esclarecimentos e atender as solicitações provenientes da Secretaria 
de Meio Ambiente – SEMMA, no local da entrega. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRANTE 

São obrigações da SEMMA: 
a) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigações dentro das condições estabelecidas; 
b) Rejeitar os objetos cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, 

aos requisitos mínimos constantes do Anexo do Termo de Referência; 
c) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio da comissão ou 

gestor, designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 
8.666/93; 

d) Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) / Fatura(s) da contratada, 
após a efetiva entrega dos produtos e emissão dos Termos de Recebimentos 
Provisório e Definitivo; 

e) Indicar o servidor que acompanhará o recebimento do objeto do presente 
instrumento, que apresentará à Administração Superior relatório comunicando 
qualquer inadimplência ocorrida na execução contratual, sendo sua 
responsabilidade efetuar o atesto no recebimento do objeto, de acordo com o 
estabelecido no art. 67 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666/93 com suas 
posteriores alterações; 

f) Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que 
sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

g) Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para ajustes 
e/ou substituições dos produtos permanentes que compõem o objeto deste termo; 

h) Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, 
garantindo o contraditório e a ampla defesa; 

i) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa 
fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FISCALIZAÇÃO: 

12.1. A entrega dos bens será acompanhada e fiscalizada por Servidor competente, 
pertencente ao quadro funcional da SECEL, ficando designado para tal fim, o Sr. 
ANTÔNIO GERALDO RODRIGUES DE BRITO; 
12.2. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa 
contratada; 
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12.3. O fiscal do contrato é o responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, 
como também, realizar a devida conferência, verificando se encontra em conformidade 
com a solicitação, e ainda: 

a) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato; 

b) Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância 
acerca das especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado); 
12.4. A Fiscalização poderá, inclusive: 

a) Fazer cumprir as especificações do objeto e demais condições constantes do 
Instrumento Contratual e do Edital de Licitação; 

b) Suspender o fornecimento do objeto julgado inadequado, no caso de 
inobservância, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo 
por ela fixado, ou pela prática de irregularidade ou omissão no comprimento do objeto do 
contrato; 
12.5. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não 
inflija nenhuma cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo levadas em 
considerações quaisquer alegações da CONTRATADA com fundamento em ordens ou 
declarações verbais; 
12.6. A atuação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não 
eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações 
estabelecidas no Contrato.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E 
PENALIDADES                                    

13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a 
Administração poderá, desde que garantida à defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO 
as seguintes sanções: 

I. advertência escrita – comunicação formal quanto à conduta do CONTRATADO 
sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, e a 
determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

II. multa, observados os seguintes limites máximos: 
III. 0,3 % (três décimos por centos) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 

valor dos serviços solicitados e não executados; 
IV. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento 

das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 
V. 20% (vinte por cento) sobre o valor dos serviços solicitados e não executados, no 

caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou 
defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas; 

VI. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratas 
com a Administração Pública por prazo não superior a 02 ( dois) anos nos termos 
da Lei nº 8666/93; 

VII. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a 
Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes de sua ação ou 
omissão; 
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13.3. Na hipótese de multa atingir o percentual de até 10% (dez por cento) sobre o valor 
do fornecimento, a SEMMA poderá proceder a rescisão unilateral do contrato, hipótese 
em que a empresa fornecedora também se sujeitará às sanções administrativas 
previstas neste Termo de Referência; 
13.4. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
SEMMA ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente e 
poderão ser aplicadas cumulativamente a demais sanções previstas nesta cláusula; 
13.5. A defesa a ser exercida pelo interessado no respectivo processo no prazo de 
5(cinco) dias úteis, a contar da sua notificação, poderá ocorrer a juntada de documentos 
e serem arroladas até 03 (três) testemunhas; 
13.6. Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados tempestivamente, e 
indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficará a critério da SEMMA 
que deverá examinar a legalidade da conduta da empresa; 
13.7. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e 
aceito pela SEMMA, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante 
vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas nos subitens anteriores; 
13.8. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurada a vencedora o 
contraditório e a ampla defesa; 
13.9. O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 
assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação 
exigida no Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardo da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comporta-se 
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará sujeitas às 
sanções prevista na Lei nº 8.666/93 e 10.520/02. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO: 

14.1. De acordo com o art. 79 da Lei nº 8.666/93, a rescisão do contrato poderá ser: 
I. por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I 

a XII e XVII do artigo 78 da citada Lei; 
II. amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, 

desde que haja conveniência para a Administração; 
III. judicial, nos termos da legislação. 

 
14.2. No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o 
CONTRATADO, salvo, pelos serviços executados e produtos fornecidos e aceitos pelo 
CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos 
limites previstos no § 1°, do art. 65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal 
limite, nos Termos do § 2°, II, do mesmo artigo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 
CONTRATO 

16.1. Durante a vigência do contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista 
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na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93 ou de redução dos preços 
praticados no mercado;  
16.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do Inciso II, 
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;  
16.3. O pedido que vise à manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro dos 
contratos firmados no âmbito da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA será 
apurado em processo apartado, devendo ser observado o que determina a alínea “d” 
do inciso II, do art. 65, da lei n° 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO: 

Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste contrato 
administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o Foro da Comarca do Município de 
Marituba/PA, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que 
tenham ou venham a ter. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - REGISTRO E PUBLICAÇÃO: 

18.1. Este contrato será publicado na Imprensa Oficial, no mural do prédio sede da 
Prefeitura e Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios; 
18.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, 
firmam o presente contrato em três vias de igual teor na presença de duas testemunhas, 
para que produza os necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal 
como condição de eficácia. 
 

 
Marituba-Pa, 14 de abril de 2020. 

 
 

 
ISMAILY BASTOS DELFINO 

Secretário Municipal de Meio Ambiente – SEMMA 
CONTRATANTE 

 
 
 
 
 

DESTACK FIX COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS LTDA, 
CNPJ Nº 12.008.500/0001-59 

CONTRATADA 
 
 

 
TESTEMUNHAS:  1.______________________  2._______________________ 
    CPF:         CPF: 
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