
PREF'EITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIsTRAÇ4o, PLANEJAMENTo E TINANÇAS

AssnssoRr.l runÍ»rca

C0NTRATO Net34/2022

coNTMto qun ENTRE sI cETEBRAM o
wrullcÍpro DE sANTA rzABEr no paru{

PA E A EMPRESA AUTO MASTER
MONITORAMENTO EIRELI.

o n'IuNtcÍplo DE SANTA IZABELDO PARÁ, pessoa jurídica de direito público, através de sua
Prefeitura Municipal, com sede no PALÁCIO MUNICIPIAL CAp. NoÉ DE CARVALH9, nesta cidade
de Santa Izabel do Pará, na Av. Barão do Rio Branco, Ns. 1060, CEp 68790 - 000, inscrita no CNpJ
sob o ns 05.171.699/0001-76, representada neste ato pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, PLANE|AMENT0 E FINANçAS, representada por sua secretária, Sra
CTAUDINE YUKARI WATANABE SASAKA, brasileira, solteira, portadora da Cédula de
Identidade RG na 3076073 SSP/PA e inscrita ,no CPF ns 684.91.8.082-72, residente e
donriciliada no município de Santa lzabel do Pará, CEP: 68.290-000, a SECRETARIA
MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, nos termos da Lei Complementar Municipal no3TZ/Z1Zt,
representado pelo seu secretário, sr. RAIMUND0 R0BERT0 sANTos FRANCA, brasileiro,
casado, portador da Cédula de Identidade RG ns No1832B PM-PA e CpF np 39Z.Z43.LTZ-00,
residente e domiciliado na Rua Miguel Carmona, n0963,'Novà'Brasília, Santa lzabeldo pará,
CEP:68.790-000, SECRETARIA MUNICIPAT DE PRODUçâO EhGRONEGóCIO, nos rermos da
Lei Complementar Municipal ne372/2A21, represeiitaclo pelo Ceu secretário, Sr. ANTONIO
RICARDO AMARAL HOLANDA, brasileiro, casado, po4taclor da Cédula de Identida de ne Z9T0
OAB/PA, inscrito no CPF ns 212.645.542-4g,resicleUà e domiciliado na praça Getúlio Vargas,
ns7064,Centro, Santa lzabeldo Pará, CEP: 68.790-ô0õ, denominados aqui de CONTRATANTE,
e a. empresa AUTO MASTER MONITORAMENTO EIRELI, insmita no CNPI pa
13.319.1B0/0001-10, com sede naAvenida Benjamim Constant, ne L406,Loja 03, Centro, Santa
Izabel do Pará, CEP:68.790-000, representada neste ato por JOÃo RENATO LIMA DE sA,
brasileiro, portador da Carteira de ldentidade na S411424 SEGUP /pA e do CpF ne B6Z.g}Z.L6Z_
00,residente e domiciliado sito à Rua Cap. Noé de Carvalho, ns 10000, Centro, Santa Izabel do
Pará, CEP:68790-000, doravante denominada CONTRATADA tem entre si, justo e avençado o
presente, observadas as disposiçôes da Lei 8.666/93, vinculado ao Processo Administrativo
na 11o6/2022, DISPENSA DE LICITAçÃo w" 4oa2.a$L9_.001, mediante as cláusulas e
condiçõesseguintes: ,.,, v..,i; .,
ctÁusuLApRIMEIDM-DooBJETo ií"; i 'r

,, ::,r.. : ,, ,, I

1.1o presente instrumento tem por objeto a CoNTRA'IAÇÂ0 DE EMPRESAEspECIAtIzADA
NA PRESTAÇÃO DE sERVIço DE MoNIToRAvÍEN'rô E RAsTREAMENTo vErcurA&
PARA SER UTITIZADO NA FROTA DE VEÍCULOS bA PREFEITURA MUNICIPAT DE sANTA
IZABET DO PARí, conforme conclições, quantidacleie especificações constantes no processo
administrativo aciinà identificado, de acoido coiti'ás espàcificaçáes abaixo:

Páginal de 7

IrEMI PLÁcA I vuisuroOr§cnrçÃo)-*-T§iffi



^

PREF'EITURA MUNICIPAL DE SANTA TZABELDO PAú
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ4O, PLANEJAMENTO E F'INANÇAS

ASSESSORIA JIIRÍDICA

1.2. A contratação citada na subcláusula l.L obedecerá ao estipulado neste contrato, bem
como as especificações técnicas, forma de execução:/entrega e as àisposições dos documentos
adiante enumerados, e que, independentementeiide transcrição, iazem parte integrante e
complementardeste, no que não o contrariem. Sâo,êles;
1.2.1. Processo Administrativo no tLo6/z0zz, DISPENSA Ne zozz.o1.l9.001
1.3. A CONTRATADA fica obrigada à aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos
ou supressões que se fizerem, até 25a/a do valor inicial atualizado do contrato.
1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limités estabelecidos no item anterior, salvo as

:yqi?r^:-õj: gr"^g-99:^Ião exceder os limites regais, quando acordada entre as partes.
CIAUSUIA SEGUNDA - DA EXECUçÂO, PRAZO E:i,OCAt DE ENTREGA:

2.1, -O fornecedor deverá entregar o oUietà. aeíta ticitação imediatamente conforme
; ] ., ..1i

:i, ri i.ti . pâgina2 de1

1 JVA6691 MOTO BROS AZUL SEMAPF L
2 oTS 2737 PALIO BRANCO SEMAPF 1.

3 IVN 25e1 FIAT UNO SEMAPF 1
4 QEr 4980 PALIO BRANCO 4 P SEMAPF 1
5 QEL 8334 MOTO XRE 3OO .1i SEMAPF I
6 QEH 8894 FORD RANGER çÚÀNÚÀ

MUNICIPAL . .:1" SEMDS 1

7 QEH 9164 FORD RANGER GUARDA
MUNICIPAL

SEMDS 1.

B QEV 2044 CITROEN GUARDA MUNICIPAL SEMDS 1
I QEL 6034 MOTO XRE 3OO SEMDS 1.

10 QDW 2759 MOTOCICLETA HONDA tsROS 160 SEMDS I
l1 QEB 8185 M odelo Ranger XLSCD 422c SEMDS 1
12 QEB 8175 Modelo Ranger XLSCD4?2c SEMDS 1
13 lvL 6609 NISSAN FRONTIER SEMDS 1
l4 NSI 0226 MITSUBISHI L2OO .SEMDS 1
15 ovs 7001 RENAULT FLUENCE SEMDS 1
16 llze732 MOTO HONDA NC 7OO SEMDS 1
L7 llzeTBz MOTO HONDA NC 7OO SEMDS L
1B QDM 0006 PALIO SEMPAG 1
t9 QDS 8314 MOTO CG TITAN i.; rri SEMPAG t
20 lvr 4977 CAMINHÃO FORD CARGO GAIOi,À SEMPAG 1
2t IWE 8563 CAM I N HÃO VO LKSWÀG E I.-L.'; SEMPAG 1
22 NSV 8256 FORD RANGER SEMPAG 1.

23 S/PLACA TMTOR IúASSEY FERGUSON SEMPAG L

24 S/PLACA TRATOR NEW HOLLAND TL 75 SEMPAG 1
25 S/PLACA TRATOR NEW TIOLLAND TL 85 SEMPAG 1
26 S/PLACA TRATOR NEW HOLLAND,TT4O3O SEMPAG 1.

27 S/PLACA TRATOR NEW HOLLAND' T]'4030 SEMPAG 1.

2B S/PLACA TRATOR NEW HOLLAND TT4O3O SEMPAG 1
29 S/PLACA TRATOR NEW HOLLAND TT4O3O SEMPAG 1,

30 S/PLACA RETROESCAVADEIRA XCMG SEMPAG t31 
I

S/PLACA 
I
TMTORAGRÍCOLA SOLrS* | -SEMPAG 7

Total de Veículos 31
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quantidades, especiÍicações e termos dispostôs ho processo administrativo que
originouo presentte contrato. 

,._ .^. ,,

2.2.- O objeto da licitação deverá ser entregue livré de quaisquer despesas por parte desta
Secretaria, como frete ou descarga e outros, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da
data dorecebimento da Nota de,empenho ou Ordem se Serviço/Compra, em dias e horários
de expediente
2.3. - O objeto desta licitação,será (ão) .".951dç:(s.):
2.3.1. Provisoriamente, no ato da entrega, pâra 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. -Caberá ao servidor, designado para fiscalizai 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
(sessental dias para substituição do objeto da licitação eventualmente fora da especificação e
exigências do termo de referência. , ; ,

,j,i.iir
CLÁUSULATERCEIRA-DoRECEBIMENT0,ni*r,.i',.,
3.1, As condições de recebimento dos objetos deiste contrato são aquelas previstas no
Processo Administrativo. ' tt: 

'1''

CTAUSULA QUARTA - DA GARANTIA
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 multâ, por hora de atraso, no valor de 5% soú.e
o preço do serviço a ser refeito.
+.+. Caso seja efetuada a substituição de algum produto/serviço devido a falhas / problemas,
o prazo de garantia passa a ser contado novameúte a'pariir do lnomento do aceite definitivo
do novo objeto. ,:- |

ir..l !.,. ..': ; \1 :;j,1.1 iiir

ctÁusutA euINTA - Do vALoR E Do pAcAMEN{'o,i ;i i ,,;'
5.1. O valor do presente instrumento é de R$13.001,40 (treze mil, um real e quarenta
centavos), compreendendo todas as despesas e cu.itos diretos e indiretos necessários à
perfeita execução deste Contrato. , : i

UNIDADE

SERVIçO DE
MONITORAMENTO

VEICULAR

Valor Total R$

SERVIÇO
MENSAL R$ 13.00L,40

R$ 2.166,90 R$ L3.001,40
5,2.ACoNTRATADAeoCoNTRATANTEseaterãoaoaiip'oit
observância que o pagamento será realizado, no prâ2o de até 30 dias após o fornecimento do
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ITEM DESCRTÇÃO UNIDADE QUANT. v.uNrr. (R$) VALOR
MENSAT R$

VATOR
SEMESTRAL

RS

1,
TAXA DE

INSTATACÃO 3t R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 31 R$ 2.166,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE;SANTA IZABEI NO P.q,ú
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bem ou serviço, por meio o" ".0.f;ff:;fffiliiiflrr.n,. da contratada, mantidas as
condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual não tenha
concoruido 

,

crÁusurA snxrA - DA DorAçÂo oRÇAMENTÁRra
6.L. A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta da Dotação
Orçamentária consignada:

Unidade Orçamentária: 0301 SEC. MUNICIPAL Og eONaINISTRAÇÃO PLANEIAMENTO E
FINANÇAS
PT: 04 LZZ 0002 2.00L - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
Planejamento e Finanças
Natureza da Despesa: 339039 ;
R$ 2.097,00

Unidade Orçamentária: 1013 SEC. MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL ISEMDS)
PT: 04 L22 0002 2.L27 Manutenção das Funções da.secretaria Municipal de Defesa Social
PT: 06 1"83 0002 2.009 Manutenção da Guarda Municipal
PT26 7BZ 0005 2.729 Manter e Ampliar as Atividades de Fiscal de Trânsito e Transporte nas
Vias
Natureza da Despesa: 339039 . .r, ,

R$ 5.032,80

UO: 0S0L Secretaria Municipal de Agricultura (SEMpAGJ
PT: 20 n2 A002 2.117 Manutenção das Funções da Secretaria Municipal de Produção e
AgronegócÍo
Natureza da Despesa: 339039
R$ 5.871,60 "

^ crÁusulA sÉurrle - DA FrscA:;tzAçÃo Do coNTRATo
7.1'. A Secretaria demandante irá designar, mediante portaria específica ou outro ato
administrativo congênere, um servidqr público desta Municipalidade para fiscalizar o fiel
cumprimento do pactuado neste contrato,

CLÁUSULA OITAVA. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
8.1. Caberá a CONTRATANTE:
Além das obrigações resultantes da observância da Lei ne 8.666/93,a CONTRATANTE deverá:
8.1.1. Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento do objeto contratual, desde que
cumpridastodas as formalidades e exigências do presente contrato.
8.1.2. Receber o[s) objeto[s) deste Contrato nas condições avençadas;
8.1.3. Fiscalizar o cumprimento das obrigações e respons?bilidade da Contratada;
8.1.4. Dar a Contratada as condições necessárias paia regular execução do Contrato;
8.L.5. Permitir acesso aos empregados, devidamente identificados, da empresa
CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE para fornecimento do objeto contratual,
referentes ao objeto, quando necessário;
8.1.6. Prestar as informações e os esclarecimep$os que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;
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ASSESSORIA JIIRÍDICA
8.1.7. Emitir, por intermédio do servidor desigiiailo, relatório sobre os atos relativos à
execução do Contrato que vier a ser firmado,'eiii especial qüahto ao acompanhamento e

8.1.8. O CONTRATANTE declara-se PLENAMENTE:CIENT'E que o serviço ora contratado não
representa de nenhuma forma ou meio, contratb':clê se$uro, inexistindo, pois QUALQUER
TIPO DE COBERTURA seja de que natureza/abrangência for, relativa a danos a bens, pessoas,
terceiros etc. devendo o CONTRATANTE, contratár através de empresa especializada a
legalmente habilitada para tanto CIA DE SEGUROS a§ coberturas que entender necessárias,
8.1.9.0 CONTRATANTE declara ainda, estar plenamente ciente de que, mesmo quando
estiver com veículo dentro da área de abrangência do serviço, quando da necessidade do
envio de rádio comunicação com tecnologia celular, poderão ocorrer interferência
eletromagnéticas, físicas e outras, inclusive as denominações "Zanas de Sombra", como
interiores de túneis, garagens subterrâneas, proximidades à morros, serras, topografias

^ 
diversas etc., o que poderá ocasionar interrupções no envio e/ou no recebimento da
comunicação com tecnologia celular e, consêquentemente, dos comandos enviados ao
SISTEMA solicitando o desligamento remoto do veículo/acionamento do alarme sonoro.
8.1.10. As decisões e providências que ultrapas,§aú a competência do servidor designado
para fiscalizar o presente contrato, deverão ser solicitadas,ao Gerente da CONTRATANTE, em
tempohábil,paraaadiçãodasmedidasconvenientês;it,

B.2.CaberáaCONTRATADA: 
"' I 1":'"i ir :' ';

Caberá à CONTRATADA,ãiã* ao cumprimento ei aiCpo§içoes da Lei'8.666193 do contato
assinado com a CONTRATANTE, e das disliô§iÇões regulamentares pertinentes ao
fornecimento do objeto contratual: .; : ,^ :

8.2.1. Fornecer o objeto contratual de conformidade com as exigências contidas no termo de
referência. ,1r

8.2.2. Executar diretamente o contrato, sem a tiansferência de responsabilidades ou
subcontratações;
8.2.3. Manter no curso do Contrato, as condições de habilitação e qualificação, que ensejaram
sua contrataçáo, nos termos do artigo 55, VIII, da lei ne.8.666/93;
8.2.4. Responder, em relação aos seus empregadôs, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do objeto do contrato;
8.2.5. Responder pelos danos causados diretarne4te a CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando dó',for:riecimento do objeto contratual, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à'.Ílscalização,õu ao acompanhamento pela
SECRETARIA MUNICIPAT DE PRODUÇÃO E AGHONEGóCIO.
8.2,6. Arcar com despesas decorentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada
por seus técnicos durante do fornecimento do objetg contratual, ainda que no recinto da

^

CONTRATANTE;
8.2.7. Responder pelo cumprimento dos postuláàos Iegais vigentes de âmbito federal,
estadual ou municipal, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as
obrigações estabelecidas pelo contrato, inclusive qüanto 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;
B.Z.LO. Atender prontamente qüaisquer exigêícias do representante da CONTRATANTE,
inerente ao objeto da licitação;' '
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8.2.71. Comunicar a CONTRATANTE, por escrito).qualquer anormalidade de caráter urgente
e prestar os esclarecimentos julgados necessários;,.,
B.2.72.Assumir a responsabilidade por todos osrerGârgos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social trabalhista enl'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 acidqqtes.do trabalho, quando, em ocorrência da
espécie, forem vítimas os seus empregados na entrega do objeto contratual ou em conexão
comela, ainda que acontecido nás dependências da CONTRATANTE;
B.2.L4.Assumir todos os encargos de possívei demanda trabalhista, cÍvel ou penal
relacionados ao fornecimento do objeto contratual.
B.2.l5.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 forneeimento er,n,confOrmidade com a proposta
apresentada e as orientações da CONTRATANTE. '". r:; ., , ; : ;: : i

t. ,: I t:i.;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A inadimplência da,Cot'rtratada, com referência aos encargos
estabelecidos nas condições anteriores não transfére a responsabilidade do seu pagamento a
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto c'oiitratual, razáo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vínculo ae §ôiiaaiiedade, ativa ou passiva, para com a
CONTRATANTE;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTMTADA 
'reiponsabilizar-se-á 

por quaisquer danos
pessoais ou materiais causadcjs por seus profiisiqnais ou prepostos, inclusive por omissão
destes, a CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a SECRETARIA MUNICIPAT DE
ADMINISTRAçÃO, PLANEJAMENTO E FINANçAd ite quaisquer responsabilidades solidária
ou subsidiária. ',,,,, , I '

PARI{GRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA se sujeit{ as àisposições do Código de proreção
e Defesa do consumidor, instituído pela Lei ne 8.078, $q [J. dê setembro de tgg}.

clÁusutA N0NA - DAS RESP0NSABILIDADE, 
': i : i ': ' l

9.1 - A Contratada assume como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boae
perfeita execução das obrigações contratacla§,I nâ forma do processo licitatório.
Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e bqlg comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e, ainda, por quái'squer prejuÍzos que sejam causados a
Contratante ou a terceiros, após perícia técnica conjunta do CONTRATANTE e CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais danos serão ressarcidos a Contratante no prazo
máximo de 48 (quarenta e oitoJ horas, contadas de notificação administrativa à Contràtada,
sob pena demulta de 0,2o/o (dois décimos por úêirto) sobre o valor do Contrato, por dia de
atraso' 

..j , i,,.

PAR(GRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou
obrigações vinculadas à legislação tributár.ia, trabalhista, previdenciária ou securitária, e
decorrente da execução do presente contrato, cujô'cuinprimento e responsabilidade caberão,
exclusivamente,àContratada '::':l ' ';'
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pAnÁCnaFO TERCEIRO - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, aindá que vinculados à execução do presente
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da
Contratada, de seusempregados, propostos ou sübordinados.

PARÁGRAFO QUARTO - A contratada não se lqsponsab ilizará pelo uso indevido das
ferramentas contidas no sistema de rastreamento, tais como bloquêio dos veículos contidos
emcercas,alertasouenviodireto.',.,,

CLÁUSULA DÉCIMA. DAs sANçÔEs ADMINISTRATIvAS
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 a
entrega,
10.2. Multa, que não excederá, em seu total,20o/o'.(úinte: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,Qüe resulte prejuízo para a entrega.
10.4. Declaração de inidoneidade para licitar'ô 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 àlpfática de ilícito penal.

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

PARÁGRAFO SEGUNDO - O cumprimento da obligação prestado fora do prazo, sujeitará a
contratada ao pagamento da multa de 0,2o/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.

PARíGRAFO QUARTO- A Contratada estará sujeiia 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 dê acordo com as especificações técnicas do
atoconvocatórioecomaSpertinentesnormastéôíicas.
c) Pelo atraso no início e conclusão da entrega
d) Pelo descumprimento de qualquer das condições dispoÉtas no.prêsente Instrumento.

,:-.:l;r, t. r I '

CIÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REsCIsÃo
11.1. Poderá ser rescindido o presente instrumento:, ,

1,1.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administraçãb;,nos casos enumerados na Lei 8.666/93.
Lt.L.z. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo
procedimento administrativo, desde que haja conveniência para Administração, ou.
tL.L.3. Judicialmente, nos termos da lei.
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ASSEssoRrÀ' .runÍnrc,q.:: ,,, : r]

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisã«l ániigável, a parte que pretender rescindir
o contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito., ,

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese do conitantê no 11.1.1, Não haverá indenização alguma
aser pago à Contratada.

CIÁUSUIA DÉCIMA SEGUNDA - VIGÊNCIA
72.L. O prazo de vigência deste contrato será de'06 (seii) meses, a contar da assinatura, ou
seja,de 06/07/2022 a06/0t/2023, podendo ser prorrogado se a Lei 8.666/93 assim o
permitir observado à obtenção de preço e condições mais vantajosos à Administração.

CtÁUsUtA DÉCIMA TERCEIRA. DA TERCEIRIZAçÃo
13.1,. A CONTRATANTE não se responsabilizará por contratos que a CONTMTADA venha
celebrar com terceiros, cujas obrigações serão de sua exclusiva responsabilidade.

ctÁusurA oÉcnua eUARTA - DA puBrrcAçÃo
l4.l' O presente contrato será publicado no Diário OÍicial correspondente na forma da
lei' j,,.,",, 

", .: ;

cLÁusuLA oÉcnue euINTA- Do FoRo ::,.:i :,

15.1 - As partes elegem o Foro da cidade de Santa lzatlel do Párá, Estado do Pará para solução
das demandas decorrentes deste Contrato. E, por assirn 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 idêntico teor.

i: i.,, ;
... : .. ...:.. .'

Santa Izabel do Pará/PA, 06 de julho de 2022. r.,

CLAUDINE YUKARI i, Assinado de forma digitat por

sASAKA:684 s1 aol27 2.r/' BHâ133:11Ji3311?,o,oo 
",roCLAUDINE YTJKARI WÁTANABE SASAKA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTMÇÃO E

FINANÇAS

ANTONIO RICARDO AMARAT Assina.dúeforniE arsrrár,SorANroNro

H o LA N DA : 2 1 2 64s s 424s .,i . $:ç#?illi## il?lfll%!1;i9'***
ANTONIO RICARDÓ AMARAT I{OIANDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODIjIÇÃO E AGRONEGÓCIO

RAIMUNDO ROBERTO l, Assináiíôàefoiiü;aigitàrp-

SANTOS lt lllY:u-f ?g^lgBERro 
sANros :

F RA N cA : 3 e 2 243 t 7 2oo,'' B:ti:13rr'.31'.JJ?1.9r r,, u -oyoo,

RAIMUNDO ROBÉRTO§ANTOS FRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL,DE DEFESA SOCIAL

AUTO MASTER íi 
nrrinoao deforma digitat por

MONITORAMENTO .7'.,4uror,nnslERMoNrroRAMENro
EIRELI:1 331 9'1800001 1-9' ÉÍREtt:t sgt st aooool 10

AUTO MAS TER úOTUTTONEMENTO EIRELI
CONTR/{TADA
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