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pREFETTURA MUNICIpAI DE sANTA IzABEt oo peru[

perÁcro MUNrcrpAL cAp. r,loÉ pn cARvALHo
AssESSoRm JunÍ»rcn

CoNTRATO Ne.tt7 /2019.

coNTRATO QUE ENTRE SI CELEBMM O UUtnCÍpIO nr
sANTA IZABEL no panÁ - pA E A EMpRESA ALVEs E

NAcArsHr couÉRcro E sERvrço rrDA.

A PREFEITURA MUNICIPAT DE SANTA IZABEL OO pAru{, pessoa jurídica de Direito Público, CNPf
O5.L7L.699/0001-76, com sede na Av. Barão do Rio Branco ne 1060 - Centro - Santa Izabel do Pará -
CEP: 68790-000, Estado do Pará, representado pelo seu Prefeito, Sr. EVANDRO BARROS WATANABE,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará, inscrito no CPF/MF sob o ne
304.4L0.562-53 e portador da Carteira da OAB/PA na 6.584, residente e domiciliado na cidade de
Santa Izabel do Pará, na Tv. fosé Amâncio, número L522, CEP:68.790-000, Secretária Municipal de
Administração e Finanças, CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA, brasileira, solteira, nomeado
através de Decreto Municipal ne t3912077 de 74 de f unho de 2017 , inscrito no CPF/MF sob o número
684.9L8.082-72 e portadora da Carteira de Identidade na 3076073 - SEGUP/PA, residente e
domiciliada na Avenida Francisco Amâncio, ns 1490, AP 604, Bairro: Triângulo, Santa Izabel do
Parâ/PA, CEP: 68.790-000, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, representada pelo Prefeito
Municipal, acima identificado; SECRETARIA DE TRAN§PORTE E SERVIÇOS-SEMTRANS,
representada por METQUESEDEQUE ALVES FILHO, Secretário Municipal, OAB/PA 10378 e CPF:
042.L35.302-30, residente e domiciliado na Av. f osé Amâncio,7L34, Centro, Santa Izabel do Pará - PA;
SECRETARIA MUNICIPAT DE OBRAS PÚBLICAS, sediada na Av. Barão do Rio Branco ns 1060 -
Centro - Santa Izabel do Pará, CEP 68790-000, neste ato representado por seu Secretário Sr. PEDRO
PAULO DE MAGALHÃES BEZERRA, braiileiro, nomeado através de Decreto Municipal OO2/2017,
CREIA/PA nq 7550-D e CPF ne 237.102.L72-53, residente e domiciliado no endereço Rua Pantanal, ne

700, Bairro: Curuçambá, Cidade : Ananindeua/PA, CEP: 67.746-309, SECRETARIA MUNICIPAL DE
TRABALHO E PROMOçÃO SOCmf - SEITITEPS com sede na cidade de Santa Izabel do Pará, Estado do
Pará, representada neste ato por sua Secrêtáiia, ADRIA LÚCIA TAVARES DA TRINDADE, brasileira,
nomeada através de Decreto Municipal 123/2017, inscrito no CPF sob o número 254.272.372-91 e
portadora da Carteira de Identidade ne 1408860 PC/PA, residente e domiciliado na Tv. Irmãos
Santana, Bairro Aratanha, ns L241, Santa Izabel do Pará/PA, CEP: 68790-000, SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, FUNDO MUNICIPAL DE hOUCIçÂO, inscrita no CNPI ne:
O5.l7L.6gglOOOL-76, com sede na cidade de Santa Izabel do Pará/PA, Rua José Amâncio, centro, S/N,
representada neste ato por seu Secretário, a senhora ELEN CRISTINA DA CRUZ ALVES, brasileira,
Solteira, nomeada através de Decreto Municipal ne 003/2017 de L de faneiro de20L7, inscrita no
CPF/MF sob o número 572.493.692-53 e portadora da Carteira de Identidade ns 2732806 -
SEGUP/PA, residente e domiciliado na Avenida Azevedo Ribeiro, 1"607, Cenlro, Santa Izabel do
Pará/PA, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, representada pelo Sr. |ORGE ANTONIO
SANTOS BITTENCOURT, brasileiro, Secretário Municipal de Meio Ambiente, inscrita no CPF/MF sob o
ns 430.404.892-9L e Carteira de Identidade ns 2264711, residente e domiciliado à Avenida
Conselheiro Furtado, ne 3520, bairro: Sâo Brás, Belém-PA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNP| na 11.745.308/0001-82, representada pelo Sr.
MELQUESEDEQUE ALVES FILHO, já qualificado acima, aqui denominados de CONTRATANTES, e a
empresa ALVES E NAGAISHI COMÉRCIO E SERVIçOS I.TDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNP| ns L7.97L.089/0001-50 representada por GEORGE TEIZO QUEIROZ NAGAISHI,
brasileiro, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidaden"2331785 e CPF: 427.547.042-72,
residente e domiciliado naAvenida Manoel de Sousa [,eal, ne 775,Bairro: Nova Brasília, Santa Izabel
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do Para/PA, CEP: 68.790-000, aqui denominado de CONTRATADO, no tocante a este contrato,
realizado mediante contratação emergencial, na modalidade DISPENSA DE ttCtteçÃO, observando o
que consta nos autos do Processo Administrativo n.e 58812019, sujeitando-se as partes aos comandos
da Lei n.e 8.6661L993, observadas as cláusulas e condições seguintes:

cLÁusuLA PRTMETRA - Do oBJETo

1.- O presente Instrumento tem por objeto a contratação de empresa a para contratação de empresa
especializada para manutenção preventiva e corretiva de veículos de pequeno, médio e grande porte,
atender as demandas das Secretarias do Município de Santa Izabel do Pará, conforme condições,
quantidade e especificações constantes no Termo de Referência do processo administrativo acima
identificado.

L.2. A contratação citada na subclausula 1.1 obedecerá ao estipulado neste contrato, bem como as
especificações técnicas, forma de execução / entrega e as disposições dos documentos adiante
enumerados, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste,
no que não o contrariem. São eles:
7.2. 1. Processo Administrativo 5BB / 2079 ; Anexo ao despacho 5BB / 20 L9 -SEMAD.

1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões que se fizerem, até 25o/o do valor inicial atualizado do contrato.
1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no item anterior, salvo as supressões
que poderão exceder os limites legais, quando acordada entre as partes.

'7,i'

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

ITEM DESCRTçÂO
DESCRIÇÃO DO

sERVrçO
QTD DE
HORA

VALOR
UNITÁRIO DA

HORA
VATOR TOTAL

01 VEICULO DE

PEQUENO PORTE SERVIÇO DE

MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E

CORRETIVA, CONFORME
oBIETO TERMO DE

REFERENCIA

1400 R$ 80,00 R$ L12.000,00

02 VEICULO DE

MÉDIo P0RTE 2000 R$ L00,00 R$ 200.000,00

03 VEÍCULO DE

GRANDE PORTE 2500 R$ 150,00 R$ 375.000,00

04

PEÇAS

FORNECIMENTO DE
PEÇAS NECESSÁRIAS A
REALTZAÇÂO DOS

SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO

VATORTOTAT DE HORAS DE SERVICOS/MÂO-DE-OBRA R$ 687.000,00
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2.1. - O fornecedor deverá entregar o objeto desta licitação nos prazos, quantidades, especificações e

termos dispostos no processo administrativo que originou o presente contrato e o integra
independentemente de sua transcrição, em dias e horários de expediente.
2,2, - O objeto da licitação deverá ser entregue livre de quaisquer despesas por parte desta
Secretaria, como frete ou descarga e outros.
2.3. - O objeto desta licitação será(ão) recebido(s):
2.3.7.Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do
objeto com as especificações constantes da proposta da empresa, especificações técnicas e termo
de referência.
2.3.2. - Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do

^ 
termo de referência e da proposta, contados 10 (dez) dias a partir do recebimento provisório e sua
consequente aceitação, mediante a emissão do Termo Definitivo assinado pelas partes.

2.4, Caberá ao servidor, designado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e execução do contrato,
rejeitar totalmente ou em parte, qualquer material que não esteja de acordo com as exigências do
termo de referência e contratuais, bem como determinar prazo de 60 (sessenta) dias para substituição
do obieto da licitação eventualmente fora da especificação e exigências do termo de referência.

crÁusurA TERCETRA - Do REcEprMqN,To'

3.1. As condições de recebimento dos objepos deste coqtrato são aquelas preüstas no Processo
Administrativo.

CLAUSUTAQUARTA-DAGARANTIA,,, . ;

4.1. Todos os serviços deverão ser de acordo com o especificado no Termo de Referência.

4.2. Agarantia deverá ser conforme o CDC (Lei 8.078/90).

4.3. O fornecedor deverá refazer qualquer serviço defeituoso, sem ônus adicionais ao Órgão
Demandante no prazo de 24hs, sob pena de multa, por hora de atraso, no valor de 5o/o sobre o preço do
serviço a ser refeito

4.4. Caso seja efetuada a substituição de algum produto/serüço devido a falhas / problemas, o prazo
de garantia passa a ser contado novamente a partir do momento do aceite definitivo do novo objeto.

crÁusulA QUINTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

5.1. O valor do presente instrumento é de R$ 687.000,00 (seiscentos e oitenta e sete mil)
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste
Contrato.

5.2. A CONTRATADA e o CONTRATANTE se. aterão ao disposto no Termo de Referência, com
observância que o pagamento será realizado, no prazo de até 30 dias após o fornecimento do bem ou
serviço, por meio de ordem bancária em conta corrente da Contratada, Banco: Brasil, Agência: 7436-2,
Conta Corrente ns 83210-3, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não
haia fato impeditivo para o qual não tenha cóncorrido.

CLÁUSULA SEXTA - DA DoTAçÂo oRçAMENTÁRIA

6.L. A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta da Dotação Orçamentária
consignada:

Natureza da Despesa:
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UO: 0301- Secretária Municipal de Administração e Finanças

PT: 04 L22 0002 2.008 Operacionalização das Secretaria Municipal de Administração e Finanças

UO: 0801 Secretaria Municipal de Agricultura
PT 20 L22 00022.092 | Operacionalizaçáo das Funções da Secretaria Municipal de Agricultura

PT 20 605 0010 1.032 Mecanização Agricola

UO: 1013 Sec. Mun. de Transp. e Serv. Públicos

PT 26 7BZ 0006 2.LL7 Manutenção de Veículos, máquinas e equipamentos

UO: 1101 Secretaria Municipal de Obras Publicas

PT 04 L22 0002 2.L22 Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos

UO:0401- Fundo Municipal de Educaçâo

PT LZ L22 OOOZ 2.012 Operacionalizaçáa das Secretaria Municipal de Educação

PT 12 36L 00LZ 2.0L8 Transporte Escolar

UO:0402 Fundo de Man. e Des. da Educaçâo Básica

PT LZL22 00L22.027 Manutenção,do FUNDFB Administrativo do Município

PT LZ 36L 00LZ 2.036 Transperte E§golar .

UO: 0901 - Fundo Municipal de Meio Ambiente:

PT 18 122 0002 2.100 Apoio a Operacionalização das Ações da SEMA

UO: 0601 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT 0B L22 0002 2.067 Operacionalizaçio das Funções da SEMTEPS

PT 0B 244 00L82.076 Serviço de Proteção Integral a Família - PAIF - CRAS

PT 0B 244 00LB 2.077 Serviços de lonvivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS

PT 0B 244 OOLB 2.078 Manutenção do Cadastro Único para Programas Sociais-Programa Bolsa
Família

PT 08 244 OOL9 2.081 Serviço de Proteção Atendiúento Especial a Famílias e Individuo PAEFI
CREAS

UO:0501- Fundo Municipal de Saúde

PT 10 t2200022.045 Operaciônalizaçâo das Funções da Secretaria de Saúde

PT 10 gOZ OOLA 2.057 Manutenção do Serviço Móvel de Urgência e Emergência

PT 10 302 00L4 2.059 Manutenção Reforma e Aparelhamento do Hospital

PT 10 302 OOLT 2.062 Manutençâo'de'Rede de Atênção Psicossocial (RAPS)

PT 10 304 0015 2.064 Desenvolvimento das Ações de VÍgilância Sanitária - PFVS

PT 10 L22 OOt6 2.048 Manutenção de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Instrumentos do SUS

Nat/Desp.339039

Valor R$ 687.000,00

Página 4 de 8



PREFEITURA MUNICIPAT DE SANTA TZABELDO PARÁ '=U*:J'
PALÁCIO MUNICIPAT CAP. NOÉ DE CARVATHO

ASSESSORTA IURÍDrCA

crÁusulA sÉTrMA - DA FrscArrzAçÃo Do coNTRATo

7.L. A Secretaria demandante irá designar, mediante portaria especÍfica ou outro ato administrativo
congênere, um servidor público desta Municipalidade para fiscalizar o fiel cumprimento do pactuado
neste contrato.

cLÁusuLA orTAvA - DAS OBRTGAçÔES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

8.1. Caberá a CONTRATANTE:

Além das obrigações resultantes da observância da Lei ne 8.666/93, a CONTMTANTE deverá:

8.1.7. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desde que cumpridas todas
as formalidades e exigências do presente contrato.

8.7.2.Receber o(s) objeto(s) deste Contrato nas condições avençadas;

8.Í.3. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e regp.onsabilidade da Contratada;

8.1.4. Dar a Contratada as condições necessárias para regular execução do Contrato;

B.í.5. Permitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa CONTRATADA às
dependências da CONTRATANTE para fornecimento .'do objeto contratual, referentes ao objeto,
quando necessário;

B.í.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;

8.1.7. Emitir, por intermédio do servidor designado, relatório sobre os atos relativos à execução do
Contrato que vier a ser firmado; em especial quanto ao acompanhamento e fiscalização da

8.1.8. As decisões e providências que ultrapassar4 a competência do servidor designado para fiscalizar
o presente contrato, deverão ser solicitadas ao Gerente da CONTRATANTE, em tempo hábil, para a
adiçâo das medidas convenientes;

8.2. Caberá a CONTRATADA:

Caberá à CONTRATADA, além do cumprimento às disposições da Lei 8.666/gg,do contrato assinado
com a CONTRATANTE, e das disposições regulamentares pertinentes ao fornecimento do obieto
contratual:

8.2.7. Fornecer o objeto contratual de conformidade com as exigências contidas no termo de referência
e ata aderida.

8.2.2. Executar diretamente o contráto, sem a transferência de responsabilidades ou
subcontratações;

8.2.3. Manter no curso do Contrato, as condições de habilitação e qualificação, que ensejaram sua
contratação, nos termos do artigo 55, VIII, da Lei ns..8.666/93;.

B.2.4.Responder, em relação aos seus empregados, por tcldas as despesas decorrentes do fornecimento
do objeto do contratoi .

8.2.5. Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, quando do fornecimento do objeto contratual, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela PMSIP;

8.2.6. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus
técnicos durante do fornecimento do objeto cqntratual, ainda que no recinto da CONTRATANTE;
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8.2.7. Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pelo
contrato, inclusive quanto aos preços praticados;

B.2.B.Zelar pela perfeita execução no fornecimento do objeto contratual;

8.2.9. Prestar o fornecimento do objeto contratual dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

8.2.10. Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerente ao
objeto da licitação;
8.2.11. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar
os esclarecimentos julgados necessários;
8.2.12. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais
previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-las na época própria, vez que
os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;
8,2.13. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados na entrega do objeto contrátual ou'em conexão com ela, ainda que acontecido nas
dependências da CONTRATANTE;
8.2.14. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados ao
fornecimento do objeto contratual.
B.2.15.Assumir ainda a responsabilidade'pelos encargos fiscais e comerciais;
8.2.16. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando sempre o
seu bom desempenho, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e as
orientações da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos estabelecidos
nas condições anteriores não transfere a responsabilidade do seu pagamento a CONTRATANTE, nem
poderá onerar o objeto contratual, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou
materiais causadas por seus profissionais ou prepostos, inclusive por omissão destes, a
CONTMTANTE ou a terceiros, isentando a PMSIP de quaisquer responsabilidades solidária ou
subsidiária.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA se sujeita às disposições do Código de Proteção e Defesa
do Consumidor, instituído pela Lei ne 8.078, de 11 de setembro de 1990.

CLÁUSUIA NONA - DAS RESPONSABITIDADES

9.1 - A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e

perfeita execução das obrigações contratadas, ná forma do processo licitatório. Responsabiliza-se,
também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e,

ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados a Contratante ou a terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo máximo de 48

[quarenta e oito) horas, contadas de notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa de
0,2% (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso.
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penÁCmf0 SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações
vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrente da execução
do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
propostos ou subordinados.

clÁusurA DÉcrMA - DAs sANçôEsADMrNrsrRATrvAs
À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos artigos. 86
e 87 da Lei federal n".8.666/93, a saber:

10.1. Advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para entrega.
10.2. Multa, que não excederá, em seu total,20o/o (vinte por cento) do valor do contrato, nas hipóteses
de inexecução, com ou sem prejuízo para a entrega.
10.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com a

Administração do Estado do Pará, por prazo não superior a 05 [cinco) anos, nas hipóteses de execução
irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para a entrega.
10,4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a

autoridade que aplicou a penalidade, nas hipóteses em que a execução irregular, os atrasos ou a
inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

PAR(GRAFO PRIMEIRO - A penalidade de multa, estabelecida no item 10.2. desta cláusula, poderá ser
aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O cumprimento da obrigação prestado fora do prazo, sujeitará a contratada
ao pagamento da multa de 0,20/o [dois décimos por cento), sobre o valor global do Contrato a contar do
vencimento daquele.

PARÁGRAFO TERCEIRO- As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu
pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados a Contratante.

PARI(GRAFO QUARTO- A Contratada ebtailá'àujeita às penalidades tratadas na cláusula e parágrafos
acima, principalmente, pelos motivos que se seguem:

a) Pela recusa injustificada em assinar o Contrato.

b) Pela não entrega do objeto da contratação de acordo com as especificações técnicas do ato
convocatório e com as pertinentes normas técnicas.
c) Pelo atraso no início e conclusão da entrega.
d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispostas no presente Instrumento.
cLÁUsUtA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÂ0

1-1.1. Poderá ser rescindido o presente instrumento:

LL.L.L. Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados na Lei 8.666/93.

tL.L.z. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento
administrativo, desde que haja conveniência para Administração, ou

11.1.3. |udicialmente, nos termos da lei.

PARÁGMFO PRIMEIRO - No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o contrato
comunicará sua intenÇão à outra, por escrito.
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palÁcro MUNICIpAI cAp. r,roÉ un cARVAtHo
AssEssoRra;unÍorce

peRÁCnefO SEGUNDO - Na hipótese do constante no 1L.7.L. não haverá indenização alguma a ser
pago à Contratada.

crÁusurl nÉcue sEGUNDA - vrcÊrvcm

Lz.L. O prazo de vigência deste contrato será de 180(cento e oitenta) dias, a contar da assinatura, ou
seja, de 30.10.2019 a 27.O4.2O20 podendo ser prorrogado se a Lei 8.666/93 assim o permiür,
observado a obtenção de preço e condições mais vantajosos à Administração.

clÁusule nÉcm,ra TERCETRA - DA TERCErnrzaçÂo

13.1. A CONTMTANTE não se responsabilizará por contratos que a CONTRATADA venha celebrar
com terceiros, cujas obrigações serão de sua exclusiva responsabilidade.

clÁusuLR nÉcue eUARTA - DA puBrrceçÃo

l4.l - O presente contrato será publicado no Diário Oficial correspondente na forma da lei,

cLÁusuLA DÉcrMA eurNTA- Do FoRo

15.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Sãnta Izabel do Pará, Estado do Pará para solução das
demandas decorrentes deste Contrato. E, por assim estarem de acordo com todas as cláusulas, as
partes resolvem celebrar o presente contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado
pelos representantes das partes, em 03 (três) vias de,idêntiço teor.

EVANDRo To**ofi i;1piiffi §;I;S'J"'
WATANABE:3044/\ernrunee:s044'l 0562s3

056253 /=ffffii'i:ff"
EVANDRO BARROS WATANABE

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO

PARÁ
CLAUDINE YUKARI WATANABÉ Â$lnadodefoÍmôdrsrblporcLÂuolNE

sAsAKA:6B4erBoB272 i.#ffX',:1".Uâi!i,f'àHiffil'*"'

CLAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA
Secretária Municipal de Administração e

Finanças
pEDRO pAULO DE f; Assinado de forma disital

MAGALHAES fu9IIIPI9_IAULODE

BEZERRA:237 1 02 1 72óÉ-ffiâklâ!?, r, rss
PEDRO PAULO DÍíMAGALHÃES BEZERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

MELQUESEDEQUE ALVES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

M ELQU E5EDEOu e 
Ç ;';;X'a"ra;gü,"11í[l' 

*'
ALVES f\uro:o+zrrsrozao
Fl LHO:042 1 35SBdomr'020'06'1 

7 14:s8:0e

Santa Izabel do Pará/PA, 30 de Outubro de 2019.

ADRrA LUcrA TAVenes on i li'.li[?i 
de roma drsrtar por ADR,A

TRINDADE:25427237291 I -'reporoEt2s4z72372sl.r' Dadôs:2020.04.1414í6:25-03'00'

ADRIA LÚCIA TAVARES DA TRINDADE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

' ELEN CRISTINA DA i ÂstnàdodeíoÍmdtsrrâtFrErENcRUz /':lEliil$E,
ALVES:57249369253/ hdôir2020tr'r7 rsmo{!!o'

EIEN CRISTINA DA CRUZ ATVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÂO

F Assinado de forma digital por
JORGE ANTONIO SANTOS

IoRGE ANTONTO SANTOS BTTTENCOURT
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ALVES E NAGAISHI COMERCIO 6i Assinadodeformadisltal porALvEs E NAGAISHT

sERVtco LrDA: I 1 e7 i 08gooo r so'83[lltl?;,1:!X'f8,Hill 
,,ol 08e0001 50

ALVES E NAGATSHT COMÉRCrO E SERVIçO LTDA
CONTRATADA

JORGE ANTONIO

Dados: 201 9.1 0.3'l'14:55í9
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