
pREF'EITURA MUNICIPAL DE sÀNr.q,IZABEL »o p,q,RÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTUÇ{O, PLANEJAMENTO E F'INANÇAS
AssrssoRr,t.runÍ»rca

CoNTRAT O Net35 /2022

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
' o, MuNrcÍpro DE sANTA rzABEr Do
..,.PARIÍ PA E A EMPRESA AUTO

; T,iMASTER MONITORAMENTO EIREII.
l, rl

o MUNICÍPIO DE SANTA IzABEt Do PARÁ pessoa jurídica dedireito público, arravés de sua
Prefeitura Municipal, com sede no PALÁCIO MUNICIPAL cAp. NoÉ DE CARVALHO, nesta
cidade de Santa lzabel do Pará, na Av. Barão do Rio Branco, Ne. 1060, CEP 68Z90 - 000, inscrita
no CNPJ sob o ns 05.17L.699 /0001-Tí,representada neste ato pela SECRETARLA MUNICIPAI
DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE, insqrita no cNpf sob o ne L1..745.308/0001.-82,
representada por sua secretária, sra MARIA JosÉ Dos sANTos AssuNçÃo, brasileira,
Secretária de Saúde, portadora da Carteira de Identidade RG ne 2549L96 SSP/PA e inscrita no
CPF ne 480.089'3L2-72 e residente e domiciliada na Rua Padre Marcos Shawalder, no 1BSB,
Divineia, Santa Izabel do Pará, CEP:68.790-000, denominados aqui de CONTRATANTE, e a
empresa AUTO MASTER MONITORAMENTO EIREII, inscrita no CNP] ns 13.319.1,80/0001-
L0, com sede na Avenida Benjamim Constant, na L406; toiu Og;Centro, Santa Izabel do pará,

CEP:68.790'000, representada neste ato por JOÃO nE-iilÀiO LIMA DE SÀ brasileiro, portador
da Carteira de ldentidade nq 54714?,4 SEGUP/PA e.'Ào Çpf' ns 862.982.L62-O0,residente e
domiciliado sito à Rua Cap. Noé de Carvalho,'ns'1-0000, Centro, Santa lzabel do pará,
CEP:68790-000, doravante denominada CONTMTADA tem entre si, justo e avençado o
presente, observadas as disposições da Lei8.666/93, vinculado ao Processo Administrativo
ns 1tL7 /2022, DISPENSA DE TICITAçÃo w" 2o22.o5.írg,oLz, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

clÁusutA PRIMEIDRA - DO OBJETO ,,' 
'

1.10 presente instrumento tem por obietQ,,,,a CONTRATAçÂO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAçÂO DE . SERVTçO DE MONITORAMENTO E
RASTREAMENTO VEICULAR, PARA SER UTII,TZANO. NA FRoTA DE vEÍCULos DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA IzABií no pRruL conforme condições,
quantidade e especificações constantes no procesSo administrátivo acima identificado, de
acordo com as especificações abaixo:

PLACA

I QEJ 6667 eMsuLÂNcrA cfrRoEN llERLrNGo I
) oFr2325 AMBULÂNCrA FIA''r/FroRINo 20 I o I

3 NTB 2607 arr,mulÂNcrA F'IoRrNo 2010 I

4 QDU 6420 al,reurÂNcrA FroRINo 20 1 4 I
5 SEM PLACA AMBULÂN(]IA HII.UX I

6 SEMPLACA AMBULÂNCIA I{ERCEDES 2019 1

:,.,i ,i.,i

j 
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PREF'EITURA MUNICIPAL DE SAMA IZABEI, UO P.q,ú
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,'ruANUAMENTO E FINANÇAS

AssEssoRr.l .ruRÍorca,
7 QDQ 4197 aNleut-ÂNcrA PEUcEor 201 7

8 QDO 4670 eirasulÂNcre nsNAüT KANGo 20 14

9 QEr s747 eNas ut-ÂNcrA REI.IAULI MASTER

10 QVB 8s46 INTSULÂNcIA RENAULT MASTER
11 oFM 0140 FIAT DOBLO 2OOI

t2 JTV 0515 FIAT TINO

13 QVC 3404 GCIL

l4 QVC 488s GOL

15 QEQ 6738 GOL

t6 QER 761 8 GOr-

t7 QVC 8B00 MOTO

18 JUH 6484 MOTOHONDA CG I'25 TITANKS
19 JUJ 3723 MO'[O HONDA NXR 120 BROS. I
20 TUR.2542 MOTO YAMATIA/XTZ" 125K I

2t J\,/N 6150 MOTONETA,:CI0O BIZ I

1.2' A contratação citada na subcláusula l.L oUeae'àera 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 complementardeste, no que não o contrariem. São eles:
1.2.1. Processo Administrativo na L1tz /zOzz;DIspENsA Ne 2ozz.os.tg.ooz
1.3. A CONTMTADA fica obrigada a aceitai''lhas 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
s_Yp-l9s-:9_e: que_p_oderão exceder os limites legais, quando acordada entre as partes,
CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUçÃO, PRAZO E rOCAt DEENTREGA:

2.1.' O fornecedor deverá entregar o obieto Oesta ticitaçáo imediatamente conforme
quantidades, especificações e termos dispostos. no' pÍocesso, administrativo que
originouo presente contrato. .,.ii ,i '

2.2. - O objeto da licitação deverá ser entregue liü:rerde guaisquer despesas por parte desta
Secretaria, como frete ou descarga e outros, no prazo dó 10 (dez) dias, contados a partir da
data dorecebimento da Nota de empenho ou Ordôà se Serviço/Compra, em dias e horários
de expediente r;';i-,.'

2.3. - O objeto desta licitação será (ãoJ recebido (s):
2.3.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da
conformidade do objeto com as especificações constantes da proposta da empresa,
especÍficações técnicas e termo de.referência. .t. ; .

2.3.2. -Caberá ao servidor, des,ignado para fiscalizar a entrega, acompanhamento e execução
do contrato, rejeitar totalmente ou em parte, clualquer 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 objeto da Iieitaçâo eventualmente fora da eipecifi caçáo
e exigências do termo de referência. i .' ;; J ,' ),, . ,::, 

' i ':
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PREFEITURA MUNICIPAI, DD SANTÀ IZABEL DO PAú
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

AS§ESSORIA JURÍDICA
ct Áusula TERCEIRA - Do RECEBIMENTo
3,1. As condições de recebimento dos objetos,'deste contrato são aquelas previstas no
Processo Administrativo. , ,, .

ctAUsu[A QUARTA - DA GARANTIA , . ir ; ..
4.1. Todos os serviços deverão ser de acordo corn,o êspecificado no Termo de Referência.
4.2. Agarantia deverá ser conforme o CDC (Lei B,0ZB/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/serviço devido a falhas / problemas,
oprazo de garantia passa a ser contado novamente a partir do momento do aceite definitivo
do novo objeto.

ctÁusutA QUINTA - DO VALOR E DO PAGAMENTO
5.1. O valor do presente instrumenlo é de R$ 8.807,40 (oito mil, oitocentos e sete reais e
quarenta centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos
necessários à perfeita execução deste Contrato.

as condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o qual não tenha
concorrido , 

)

crÁusurA snxrA - DA DorAçÃo oRÇAMENTÁRrA
6.L. A despesa com a execução do objeto deste Contrato correrá à conta da Dotação
Orçamentáriaconsignada: :' . 

.

, ,-. :,

Unidade Orçamentária:0501- SEC. MUNICIPAL DE SAúDE [SMS) , , ,, 
,

PT 10 301 00L2 2.0L4- Efetivar e Aprimorar os Serviços de Atenção Primária em Saúde
PT10L2200022.025ManutençãodasFunçõesdaSecretairiadàsaúde

Natureza da Despesa: 339039

',..,,,
i i-il :'

UNIDADE
VATOR

SEMESTRAT
R$

UNIDADE

sERVrÇO DE
MONITORAMENTO

VEICUTAR

SERVIÇO
MENSAL

Valor Total R$ R$ L.467,90
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5.2. A CONTRATADA e g CONTRATANTE se aterão ao disposto no Termo de Referência, com
observância que o'pagá.nento será realizado, notiirázo àe até 30 dias após o fornecimento

PREFEITURA MUNICIPAT DE §ANTA IZABET - PMSIP

ITEM DESCRIçÃO QUANT
VALOR

MENSAL
RS

1.
TAXA DE

INSTATACÃO 21 , 'R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Z 21. R$ 69,90 R$ 1.467,90 R$ 8.807,40

R$ 8.807,40
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PREFEITURA MUNICIPAL DE §ANTA IT,TIBF,LDO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTBAÇ4O, PLANEJAMENTO E TINANÇAS

AssEssoRra "rufuuÍc,q,

crÁusurA sÉrrue - DA FrscArrzAÇÃo Do coNTRATo
7.1,. A Secretaria demandante irá designar, mediarite portària específica ou outro ato
adminÍstrativo congênere, um servidor público destâ,Mgnicipalidadã para fiscalizar o fiel
cumprimento do pactuado neste contrato. ' i :;"

CIÁUSULA OITAVA. DAS OBRIGAÇÔES 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 responsabilidade da Contratada;
8.1'4. Dar a Contratada as condições necessárias'para regular execução do Contrato;
8'L'5. Permitir acesso aos empregados, devidamente ,identificados, da empresa
CONTMTADA às dependências da CONTRATANTE para fornecimento do objeto contratual,
referentes ao objeto, quando necessário; ,. .

8,1.6. Prestar as informações e os esclarecim.ndgr lUe. ve,pflflm _-a ser solicitados pelos

8.1.7. Emitir, por intermédio do servidor designad'ô;:rrelátório sobíe os atos relativos à
execução do Contrato que vier a ser firmado, em especial quanto ao acompanhamento e
fiscalização da CONTRATADA.
8.1.8. O CONTRATANTE declara-se PLENAMENTE Cil'ENTE que o serviço ora contratado não
representa de nenhuiúã'forma ou meio, contrato de seguro, inexistindo, pois QUALeUER
TIPO DE COBERTUM seja de que natureza/abtangência for, relativa á danos a bens,
pessoas, terceiros etc. devendo o CONTRATANTE, contratar através de empresa
especializada a legalmente habilitada para tânto CIA DE SEGUROS as coberturas que
entender necessárias. i i

B'1.9. o CONTRATANTE declãra âinda, estar pieüamente ciente de que, mesmo quando
estiver com veículo dentro dá área de abrangéncia do serviço, quandô da necessidade do
envio de rádio comunicação com tecnologia- calular, poderão ocorrer interferência
eletromagnéticas, físicas e outras, inclusive as dêhomihaçõgs "Zonas de Sombra", como
interiores de túneis, garagens subterrâneas, proximidades'à'úorilos, serras, topografias
diversas etc., o que poderá ocasionar interrupções no. e4vig e/ou no recebimento da
comunicação com tecnologia celular e, conseqúêntetnente, dos comandos enviados ao
SISTEMA solicitando o desligamento remoto do veículo/acionamento do alarme sonoro.
8.1.10. As decisões e providências que ultrapassaià a competência do servidor designado
para fiscalizar o presente contrato, deverão ser §olicitadas ao Gerente da CONTMTÀNTE,
em tempohábil, para a adição das medidas conveniqntes;

B.2.CaberáaCONTRAtR»e: ': I

Caberá à CONTRATADA, além do cur.nprimento às disposições da Lei 8.666/g3 do contrato
assinado com a CONTRATANTE, e das disposições regulamentares pertinentes ao
fornecimento do objeto contratual:
8.2.1". Fornecer o objeto contratual de conformidSde:com as exigências contidas no termo de
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PREF'EITURA MUNICIPAL DE §ANTA IZ;ABNLDO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTruTçÃo; rI.I.NEJAMENTo E FINANÇAS

As sE ss oRIA .ru-RÍolc_4,
referência. 

, :l',: ,

8.2.2. Executar diretamente o contrato, sem a transfefência de responsabilidades ou
subcontratações; r. ;

B'2.3. Manter no curso do Contrato, as condições de'\abilitação e qualificação, que ensejaram
sua contratação, nos termos do artigo 55, VIII, da l"ei na.8.666/93;
8.2.4' Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do objeto do contrato;
8.2.5. Responder pelos danos causad«ls 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
SECRETARIA MUNICIPAI DE PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO.
8.2.6. Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que
praticada por seus técnicos durante do fornecimento do objeto contratual, ainda que no
recinto da CONTRATANTE;
8.2.7' Responder pelo cumprimento dos postuladps le§ais vigentes de âmbito federal,
estadual ou municipal, bem ainda, assegurar o,.s;dileitbs:ê'cumprimento de todas as
obrigações estabelecidas pelo contrato, inclusive quãntb áos preços praticados;
B.2.B.zelar pela perfeita execução no fornecimento do objeto contratual;
8.2.9. Prestar o fornecimento do objeto contiátuàl 'dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidas, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e
Iegislação; l' '" :

8.2.10. Atender prontamente quaisquer exigêniiaÉ' do representante da CONTRATANTE,
inerente ao objeto da licitação;
B.z.Ll.Comunicar a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados néCessários;

com a CONTRATANTE;

e obrigações
saldá-las na

empregatício

8.2.13. Assumir, também, a responsabilidade,,poritodas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da
espécie, forem vÍtimas os seus empregados na entr'ega do,objetp.contratual ou em conexão
comela, ainda que acontecido nas dependências dâCONTRATAUTE;
B.2.14.Assumir todos os encargos de possívelrrde.manda trabalhista, cÍvel ou penal
relacionados ao fornecimento do objeto .on1."1s3.1.r ;,,r

8.2.15. Assumir ainda a responsabilidade pelos encárgos;fÍscais e comerciais;
8.2'16. Executar fielmente o objeto contratado, de acordo com as normas legais, verificando
sempre o seu bom desempenho, realizando ó fôrnecimento em conformidade com a
proposta apresentada e as orientações da CONTRATANTE.

PAR(GRAFO 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 dontratual, razáopela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a
CONTRATANTE; . .

PAR{GRAF0 SEGUNDO - A CONTRATADA rês;pnsabilizar-se-á por quaisquer danos
pessoais ou materiais causados por seus profissignais grl RrgRos!óg, incluiive por omissão

B.2.L2.Assumir a responsabilidade por todos os' êncargos previdenciários
sociais previstos na legislação social trabalhista em vigor, obrigando-se a
época própria, vez que os seus empregados nâo rrianterão nenhum vÍnculo

'li,',|.'.' | :
Página 5 de 7



^

PREFF',ITURA MUNICIPAL DE SÀNTA IZABELDO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTnaçÃo, PLANEJAMENTo E FINANÇA5

ASsESsoRIA.runÍurc,l
destes, a CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE de quaisquer responsabilidades solidária ou suÊsidiária.

PARÁGRAFO TERCEIR0 -A CONTRATADA se Àujeita às disposições do Código de proteção
e Defesa do Consumidor, instituído pela Lei ns Bi07B, de 11 de setembro de 1-990.

i:

CLÁUSULA NONA . DAS RESPONSABITIDADES
9.1, - A Contratada assume como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execução das obrigações contratadas, na 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, após perícia técnica conjunta do CONTMTANTE e
CONTMTADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Eventuais danos sêriã'ô'ressarcidos a Contratante no prazo
máximo de 48 fquarenta e oito) horas, contâdas dê rÍotificação administrativa à Contratada,
sob pena demulta de 0,20/o fdois décimos por centb) sobre o valor do Contrato, por dia de

PAR(GRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou
obrigações vinculadas à Iegislação tributária, tpibalhista, previdenciári, ou securitária, e
decorrente da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade
caberão, exclusivamente, à Contratada. 

,:;

PAR(GRAFO TERCEIR0 - A Contratante não:relponderá por'quaisquer compromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, aindà'que vinculádos,'à execução dó presente
contrato, bem como por qualquer dano causado a têr'êeiros êú'decorrência dà ato da
Contratada, de seusempregados, propostos ou suboiilinados.

. .,t ,

PARíGRAFO QUARTO - A contratada não se responsabilizará pelo uso indevido das
ferramentas contidas no sistema de rastreamento,J4!s como bloqueio dos veículos contidos
em cercas, alertas ou envio direto.

t ;.

CLÁUSULA DÉCIMA. DAs sANçÕEs ADMINISTRATIVAS
À contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções previstas nos
artigos. 86 e87 da Lei federal n".8.666/93, a saber:
10.1. Advertência, nas hipóteses de execução irre§ular de que não resulte prejuízo para a
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 licitaÉo 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 e contrataf côni a Administraçaõ pública,
enquanto perdurarem os seus motivos determiriánieü'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 assb'ciemtse à prática de ilícito penal.
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PREF'EITURA MUNICIPAL DE S.{NTA IZABEL DO PAú
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TIANUAMENTO E F'INANÇAS

AssEssoRra runinrcl

penÁCnaF0 PRIMEIRO - A penalidade de multá, estabelecida no item 10.2. desta cláusula,
poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulaiÍvamente coçn qualquer das demais.

PARÁGRAF0 SEGUNDO - o cumprimento da obiig3çãô$r"ilqaó iora do prazo,sujeitará a
contratada ao pagamento da multa de 0,2o/o (dois.déçimoi por cento), sobre o valor global
do Contrato a contar do vencimento daquele. 

i

PAR{GRAFO 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.

PARÁGRAFO QUARTO- A Contratada estará sujeita 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 derácordo com as especificações técnicas do
atoconvocatório e com as pertinentes normas tétnicas.
c) Pelo atraso no início e conclusão da entrega
d) Pelo descumprimento de qualquer das condiçõesrdispostas no presente Instrumento.

CIÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REsCIsÃo ' .

11.1. Poderá ser rescindido o presente instrumentol i ,,..' ,,1 lr;,,;l il

l1,l.l. Por ato unilateral e escrito da Administração)'nos casos enurnerados na Lei 8.666193.
7L.L.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo
procedimento administrativo, desde que haja conveniência para Administração, ou.
11.1.3. fudicialmente, nos termos da lei. ;.,,i

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisão á*iga*r"t, a parte que pretender rescindir
o contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese do constante no 1.L.1.1.. Não haverá indenização
alguma aser pago à Contratad, r ,r.

CIÁUSUIADÉCIMAsEGUNDA-vIGÊNCIA, .' .

72.1. O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, a contar da assinatura, ou
seja,de 06/07/2022 a O6/0U2O23, podendo ser prorrogado se a Lei 8.666/93 assim o
permitir observado à obtenção de preço e condições rÍiais vantajosos à Administração.

13.L. A CONTRATANTE não se responsabilizará pbrcontratos que a CONTMTADA venha
celebrar com terceiros, cujas obrigações serão de suà:éxilusivà responsabilidade,

.:rr: . "l:

ctÁusulA DÉCIMA eUARTA - DA puBLICAÇÃg..,,'.; :.

14-L' O presente contrato será publicado no Diário Oficial correspondente na forma dalei. 
,,:

clÁusurA nÉcme eurNTA- Do FoRo

15.1 As partes elegem o Foro da cidade de Santa lzabel do Pará, Estado do pará para solução
das demandas decorrentes deste Contrato. E, por assim estarem de acordo com todas as
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PREF'EITURÀ MUNICIPAL DE SAN'IA IZABEL OO P,tú
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E F'INANÇAS

AssESSoRm rutÍutc.q, , ':

cláusulas, as partes resolvem celebrar o presente,'cbhtíato, o qual, depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelos representantes das pártes, em 03 (três) vias de idêntico teor.

Santa lzabel do Pará/PA, 06 de julho de 2022.

MARIA JOSE DOS Assinado de fornra digitat por

SANTOS MAR|AJoSE DOs sANros

ASSUNCAo:4Booas:, zzz âli:5â,,1,T::i1iíilo.o,,oo,

MARrA l0SÉ DOS SAN',roS ASSUNçÃO
SECRETARIA MUNICiT'AI, DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTO MASTER Assinado de forma digital por

MoNrroRAMENro i,,â,_",#tlfil_r"
EIRELI:1 331 91 800001 10 rrRl r,r.r:rsrÀooóorro

AUTO MASTER MONruORÁIITENTO EIR,EII
CONTRATADA
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