
coNTRATO N' 20r80083

Pelo presente inslrumeDto de Contrato, de urn lado o Município de I'IAI'I'UBA, através da PREFEITURA
MUNICIPAL DE IIAITUBA, CNPJ-MF, N" 05.138.730i0001-77, dcnominado daqui por diante de
CONTRATANTE, representado neste ato pclo Sr. VALMIR CLIMACO DE 

^GUÍAR, 
PREFEITO, residente na

Rod. Transamazonica Kn] 7, poflador do CPF n" I I 1.000.952-68 c do outro lado PETROI-EO SABIIA S/A, CNPJ
04. 169.21-510028-01, com sede na , Itaituba-PA, de agora em dianle denominada CONTRATAD^(O), neste ato
representado pelo(a) S(a). LUIS CLÁUDIO DA COSTA, resid€nre na RU^, RIO QUIXII'O, VILA BURITI,
Manrus-AM, portador(a) do CPF 933.621.457-87, e rcprcsentada pela Sra. SELMA VAIERIA CORREA, poÍtadoÍa
do RG: 71893?83 c OPF: N2.070.367-80, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO CONTRATUÂL

t.I. AQUISIÇÀO DE COMBUSTiVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS
DO MUNICIPIO DE ITAITUBA.

Eslxú, do Prrá
COVERNO MUNICIPAL DE ITÁITUBA

PREF[ITI'N,,{ i\IIINICIPÁI. DI ITÂITIIBA

DESCrrClO,rEsPECr r:r^Cof !

Çcr!ü!tlw.l --êtun, .onlorm

- cJ'oltnü coíun ü cr.nel

1.2. Pela aquisição dos combustíveis, a CONTRATANTE paganá à CONTRATADA os preços de referência iniciais
s os custos diretos e

STRIBUIDORA, cm
razão de fatores atribuíveis a aumentos determinados pelas Refinarias da Pctrobrás, de fiet elo u quaisqtrer

vigentes na presente da(a de assinatura desle Contralo, nos termos do itern L l. já inclusos
indiretos nele incidentes. podendo referidos preços serem alterados a qualqueÍ nlomento pela

fatores de composiçâo dc preços, tais como, rnas nâo limitados, a aumento de Biodiesel (Bl
de armazenagem. incluindo custos logísticos ernergenciais, e tributaçào.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

l. O valor deste contrato, de 3. 126.570.00 (três urilhões, cento e vinte e seis mil, quinhentos la tcals

custos stlcos e
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UstÀdo do P{rÍ
GOVERNO MUNICIPAL DE ITÁITUI]A

PRf,FEITI R{ }II'NÍ('IPAI, DE ITAIIIIBT

2. Os quantitativos indicados na Planilha dc Fonnaçào de Preços constanlc da proposla prcs€ntada pcla
CONTRÂTA DA na Dispensa de Licitaçào n' 06i20 l8 e na Cláusula Primeira deste instrumento sâo meramenl€
estimativos, nào acanetando à Administração do CONTRATAN IFT qualquer obrigaçâo quanto a sua execução ou
pagamenlo.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO AMPARO LEGAL

L A lavratura do presente Contrato d€corre da realizução da Dispensa dc Licitaçâo n'062018, rcalizado com

fundamento no 8í. 24. inciso IV da Lei n' 8.666193, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores a ltcraçôes.

CLÁUSULA QUARTA. DA EXECUçÃO DO CONTRATO

L A execuçào deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos

preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivarnente, os pÍinçipios da Teoria Ceral dos Contratos e as

disposiçôes de direito privado, n8 forma do artigo 54, da Lci n" 8.666/93 combinado crrm o inciso XII do arligo 5.5 do

mesmo diploma legal.

cLÁUsULÂ QUINTA. DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

l.A vigência deste contrato teÉ inícioem l9 de Fevereiro de 2018 cxlinguindo-se l9deAbril de 201E, tendo início e

vencimento em diâ de expedienl€, devendo-se €xclüir o primeiro e incluir o último.

I.2 O presente contrato deveÍa seÍ Íescindido aulomaticamente no ato de noyâ contrataçâo via licitação.

CLÁUSULA SEXTA . DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

I . Caberá ao CONTRATANTE

l,l. permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências rlo CONTRATANTE para a

entrega dos combustÍveis .

1.2. irnpedir que terceirm forneçam o combustível objeto deste Contrato;

1.3. prcstar as informações e os esclaÍecimenlos que venham a ser solicitados pclos cmpregados da

CONTRATÁDA;

1.4. devolver o combustivel que não apresentaretn condiçôes de serem

rcccbimcn(o, tcnha sido enrÍ(rgue pcla CONTRATADA.

1.5. solicitar a troca de óleo diesel e gasolina inadequadas para o uso nâ

conlratada, no prazo rnáximo de 4h contadas da comunicação feita a Conlralada;

produlo) a ser entregue no prazo máximo de 24h contadas do recebimenlo da autori

na base rlc abastecimento da enrpresa Contratada;

1.6. solicitar parceladamente, por intennédio de Autorização de Fornscim pelo ntolo cx

Competente, conforme a necessidade no período, o fomecimento de até 15.000 mil I de dicsel c ina (por

sumidos, quc por falha no

viária e viár'ia da

rcSa [atada.
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITI'BA
PRITEIT(:RA III \ICIPAI, DE II',\I IIIEA

1.7. comunicar à CON'rRÁ1AD^, qualquer irregularidade no fomecimenlo dos produtos c intcrromper
imedialamente o íoÍnecimento, se for o caso;

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ONCARGOS DA CONTRATADA

I .l . responder, em relaçâo aos seus empregados, por todas as despesas decoÍrentos do lbrnccimcntos dos

combustíveis, tais como:

a) sâláÍios;
b) seguros de acidentes;
c) tâxâs, irnpostos e contribuições;
d) indenizaçôes;
ê) vales-refeição;
f) vales-transportc; c
g) outras quc poÍveotura vcoham a seÍ criadas e exigidas pelo Governo-

1.2. entregar o combustível contÍatado em confonnidade com as especificações constanles na licilação. na

proposta de pÍeços e, por conseguinte, no objeto deste contrato;

1.3. rnanleÍ os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer

vínculo empregatício com o órgão;

1.4. nanter, ainda. os seus empregados idenlificados por crachá, quando cm trabalho, devendo sübstituit

imcdiatamentc qualqucr um deles <;ue seia considerarlo inconvenienle à boa ordem e às nonnas disciplinares do

CONTRATANTE;

1.5. respeitar as nonnas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.6. rcspondcr pelos danos causados diretamente à Administraçâo do CONTRATANTE ou a lerceiros,

dccoÍrsnt€s d€ sua culpa ou dokl, durante o Íornccimcnto do produto, nào excluindo ou reduzindo essa responsabilidadc

a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo CONTRA'l'ANTE;

1.7. resJronder, ainda, por quaisquer danos causados dirctamcn(c a bcns dc propriedadc do CONTRATANTE,
quando esses lenham sido ocasionados J»r scus cmprcgados durantc o fornecimento de combust

1.8. efenrar a entrega parcelada de óleo diesel e gasolina objeto da Autorização de irnento. de acordo

com a neccssidade e o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA nas

estabelecidos nos tcnnos dcstc contrato,€ na ProPosta de preços:

idadcs c nos prazos

t:

1.9. entregar os proclutos em sua base de distribuiçâo, nâ quantidade e no prâzo

recebirnento da aulorização pela conlratadal

Ll0. assurnir responsabilidade pela boa execução e eficiência do forneci
cumprimento dos elementos técnicos, bem como quaisquer danos decorrentes da reali
combustíveis objeto deste contralo, causados ao CON'fRA'lÁNTE e/ou a tcrcciros;

de 48 onlados do

ue cÍclua lo
o lorr cn dos

4,.
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PRDrl,Il l'R.\ \ \t( ,,\t. D[ ll'.llI t B.r

l. 11. fornccer o objeto previslo neste contrato que lhe for solicitado em seu horário de expediente; mediante

autorizâção de abaslecimento assinada por pessoas dcvidamente credenciada pela mcsma c com podcrEs paÍa tanlo.

1.12. o padrâo dos combustíveis deverá estar dentro das especificaçôes técnicas exigidas Pela ANP

(AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO);

1.13. o armazenamento total dos combustiveis seÍá por conta da empresa CONTRATADA e deverá ser feito

no local adequado ao lipo de pÍoduto licitado e entreguc conformc a necessidade Município de ltaituba durante o prazo

c,ontntual;

1.14. comunicar o Depaíamenro Competente do CONTRATANTE, por cscrito, qualquer anormalidade de

caÍáter urgente e prestar os esclarecimentos quejulgar necessário; e

L l5. a obrigaçào de manteÍ.se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes

assumidas. todas as condiçôes de habilitação e qualificação exigidas na respectiva DisPensa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçÔES SOCIAI§, COMERCIAIS E FISCAIS

t. À CoNTRATADA caberá, ainda:

1.1. assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previslos na

legislação social e trabslhista ern vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados nâo

rranterão nenhurn vinculo empregallcio com o CONTRÁTAN'l'El

1.2. assurnir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislaçào

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vititnas os seus etnpregados quando do

foinecirnento dos cornbustíyeis e outros ou ern conexão com elc, ainda que aconlecido em dependência do

CONTRATANTE;

I.3. assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou Penal, r€lacionadas ao fornccimcnto

dos combustiveis. originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou conlinência: e

1.4. assumiÍ, ainda, a rcsponsabilidade pclos cncargos fiscais e comerciais rcsultantes da adjudicação deste

ContÍalo.

2. A üradirnplência da CONTRATADA. com referêtrcia aos encarg os estabelecidos no ilelr anterior. não transfere â

rcsponsabilidadc por seu pagamento à

Contrâto, razão pela qual a CONTRAT
passiva, para com o CONTRATANTE.

Administração do CONTRÁTANTE, nem poderá o objeto deste

ADA renuncia expressamente a qualquer vínculo so dariedade. ativa ou

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAçÔE§ GERAIS

L Deverá a C'ONTRA'[^DA observar. tâmbem, o seguinte

l.l. expressanrente proibida a conlratação de scrvidor
CONTRÀTANTE durante a vigência deste Conlrato;

perl€nccntc dc I rlo

L
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1.2. exPressatnenle proibida, a veiculaçào de publicidade acerca dcsle Contrato, salvo se houver prévia
autorizaçâo da Administração do CONTRATANTE: e

1.3. vedada a slbcontÍ8tação de outra empresa pam o fomecimento dos combustiveis objeto desle Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do ACoMPANHAMENTo E DÁ FIscALIzAÇÀo

l. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, rcpresentando o
CONTRÂTANTE, pennitida a conffalaçâo de tcrceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informaçôes pertinentes a essa
alribuiçã0.

2, As decisões e providências que ullrapassarem a competência do servidor designado para csse fim deverâo ser
solicitadas a Autoridadc compcrcnte da PREFEITURA MUNrclpAL DE lrAlI'uBÀ, em tempo hábil para a
adoçâo das medidas conyenientes.

3. A CONTRATADA deYerá manter preposto, aceito pela Adrninistraçâo do CONTR^TANTE, durante o periodo de
vigência do Conlrato, pâra representá-la administrativatnente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃo

l- A atestaçâo das faturas correspondentes ao fornecimento dos combustíveis caberá ao Chefc do Sqviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro seÍvidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDÂ - DA DEsPf,sA

Estrdo do Pari
GOVERNO MUNICIPAL DE lTAITUBA

PRErElTtrRir iUlrNl( lP^1. I)t n'llrtrts,l

l. A despesa com o fornecinrento dos cornbuslíveis de que lrala o objeto. está a cargo da dotaçào orçamentária
Exercicio 2018 Âtividade 14l,5.041220037.2.1l2 Manuntenção da Secrelaria Municipal de Meio Ambiente,
Classificaçâo econôrnica 3.3.90.30.00 Material de consurno, Exercicio 2018 Atividade f415.18541m17.2.116
Manutençâo dos Serviços de Fiscaliazaçào Arnbicntal, Classificaçâo econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.
Exercicio 2018 Atividade l4 l5.l 8542061 7.2. I l7 Manutençâo das Ativid. de Fiscalização e Monitoramenlo (lM do
Tapajós), Classificaçâo econôrn ica 3.3.90.30.00 Materia I de consurno. Exercicio 20 I 8 Átividade l4 I 5. I 85420ó 17.2. I I E

Regularizaçâo, Ordenação e Fiscalizaçâo da Atividade Mincral, Classificação econôrnica 3.3.90.10.00 Material de
consumo, Exerc ício 20 I 8 Ati!idade l4 15. I 86950707.2. I 20 Plano Municipal dc Turismo , Classificaçào econôrn ica
3.3.90.30.00 M aterial de consumo, Exercício 201 I Alividade l4 I5.23 ó910701 .2.121 Manutenção do Desenvolvirnento
lndustrial Classiflcaçâo econôrnica 3.3.90.30.00 Material dc consumo, Exercicio 20lE Atividâde
1818.04122(N3?.2.L53 Secrclaria Municipal dc Descnvolvimcnto Economico, 'furisrno e Mineração. Classificaçâo
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. Exercício 20lE Atividade 0303.040 I 00 I 0.2.013 Manutenção das
Atividades da Procuradoria Geral, Clas:ificaçâo econômica 3.3.90.30.00 Matcria
Âtividadc 1314.201220037.2.098 Manutenção das Atividades da Secretaria dc

de corrsur:o. Exercício 2018

Classificaçâo econôrnica 3.3.90.30.00 Material de consurno. Exercício 2018
cultura c Abastccimento,
de 0202.0 4 I 22OO3 6.2.002
Exercício 201 8 AtividadeMânutenção do Gabincle . Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de cons

0202.041250031.2.005 l\4anutençâo da Coordenadoria Municipal de Proteçâo e Consumidor, Classifi caçâo
econôrnica 1.3.90.30.00 Material dc consumo, Exercicio 2018 Atividadc 0202.
Defesa Civil , Clasificação econôrnica 1.1.90.10.00 Malcrial de con
0202.061?20037 .2.009 Mânrúenção do Conselho Municipal dc Segurança

6.2.008 Coordcnad ade
Íto erctcto
ht

3.3.90.30.00 Material de consurno, Exercício 2018 Atividade 0202.267851012 0 isão de riçâo e

I

lca
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GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
pREt t ÍItrR/r iul rNt('tpÀt. DE lTAtTtrBA

Manutençâo de Trânsito, Classificação econôrnica 1.3,90.30.00 Material de consumo, Exercício 2018 Atividade
0505.04122@37.2.018 Manutençâo da Seoetaria de Municipal de Adminislraçâo, Classificaçâo econôrnica
3.3.90.30.00 Matcrial de consumo. Exercício 2018 

^tividade 
05 05.04 I 210031 .2.016 Coordcnadoria Municipal dc

Convênios e Projetos, Classificação econôrnica 3.1.90.10.00 Material de consurno. Exercício 2018 Arividade
0505,041210031.2.017 MaDutençâo da Coordenadoria de Planejamento. Classificaçâo econôrnica i.3.90.30.00
MaleÍial de consurno, Exercício 20 | 8 Atividade 0505.04 124003'1.2.022 Manurenção da Coordenadoria de Controle
lntemo, Cfassificação econômica 3.3.90.30,00 Material de consumo. Exercício 2018 Atividade l2l3.O4\22OO37 .2.092
Manutenção da Sccretaria Murricipalde lnfiaestrutura - SEMINFRA. Classificaçâo econômica 3.J.90.30.00 Material
de consurno, Exercicio 2018 Projeto 1213.264820725.1.038 Construçâo, Ampliação e Recuperaçào de Estradas
Vicinais, Classificação econôlnica 4.4.90.51.00 Obras e inslalações, Exercicio20lS Atividade )213.154520007.2.094
Manutenção dos Serviços de [,irnpeza P(rblica, Classificação econômica ].3.90.30.00 Material de consumo. Exercicio
20lE Prcjeto 1213.154510502.1.021 Pavimentaçâo e/ou Bloqueamento de Viâs e Logradouros Públicos
Sede/Distri.Municip, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Exercício 2018 Atividade
1213.041220037.2.090 Mânutenção da Coordenadoria de lluminaçâo Pública. Classificaçâo econôrnica 1.3.90.30.00
Malerial de consumo, Exercicio 201 8 Projeto 1213. 154510502.1.022 RecupeÍBçâo e Rccapeam€nto Asfáltico de Vias
Publicas, Classificaçâo econômica 4.4.90.5 L00 Obras e inslâ lações, Exercic io 20 I 8 At ividade l2l3.l't5120605.2.096
Sistcma de Drenagens de Águas Pluviais , Classificaçào econôrrica 3.3.90.10.00 Material de consuoro. Exercício 2018
Alividade 0505.267811012.2.027 Manutençâo do Aeroporto Municipal , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Mate al
de consumo, Exercício 2018 Atividade 0505.041231007.2.020 Manutenção do Departamento de Tributos .

Classificaçâo econômica 3.3.90.10.00 Material de consulno.

CLÁU§ULA DÉCTMÁ TERCEIRA . Do PAGAMENTo

l. A CONTR TADA deverá spresentar nota fiscal para liquidaçâo e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, rnediantc ordem bancária creditada em conta coÍrente ou chequc nomiÍlâl ao fornecedor no alo da
cnlrcga do produto.

2. Parâ efeito de cada pagam€nto, â nota fiscal ou fatura deverá estar acornpanhada das guias de comprovação da
regulaÍidâdc fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazcnda Iederal, Estaduale Municipal do domicllio ou sedc
do CONTRÀTADO e o FGTS, em original ou em fotocópia aulenticada.

3. O CONTRATAN'I'E reserva-se o direilo dc recusar o pagarnento se, no ato da atestaçâo, os combustiveis
fomecidos não estiverem em perfeitas condiçôes d€ consumo ou em desacordo corn as especificaçôes apresentadas e
aceitas.

4. O CONTRÀTANTE podeni deduzir do montante a pagar os valores corÍesponde
devidas pela CON'[RA'I'ADA, nos tcrmos dcstc Contrato.

a nrullas ou indcnizações

5. Nenhurn pagamento será efeluado à CON'rRATADA enquanto p€ndente de I ào qualquer obrigaçàou

financeira. scrr que isso gere direito à alteração dos preços. ou de colnpensação financei atrâso de pagarn lo

6. Nos casos dc eventuais alrasos dc pagflmento, dcsdc que a CONTRATADA
fonna para tanto, ficâ convencionado que a taxa de compensaçâo tinanccira devid
data acima refcrirla c a correspondenle ao clctivo paganrento rla parccla, sor I seguin

EM=lxNxVP

o
ha oIt'i lgurna

; cnlre a

ü
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PR[]rtrni&r lut NtctPIL D[ Il.lt nlB.r

EM = Encargos nroralórios;
N = Número de dias entre a data prevista para ô pagarnento € a do cfclivo pag?menlo;
VP.= Valor da panccla a ser paga.

I lndicc dc corrrpensaçào financeira = 0.0001644. âssim apurâdô:

1 = (rx)

3(r5

r = (6/100)

365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 670.

6.1. A compensação financeira prevista nestâ condição será incluida em fatura a ser apresentada
poslerioÍmenle.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DÂ ALTERAÇÂO DO CONTRATO

l. Este ContÍato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja intcrcsse da

Administraçâo do CONTRATANTE, com â âpresentâçâo dâs devidas justificativas.

CLÁU§ULA DÉCIMA QUINTA . Do AUMENTO OU SUPRESSÃO

l. No interesse da Administração do CONTRATANTE. o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser
aumentado ou supriln ido até o limite de 25% (vinte e cinco por cenlo), confonne disposlo no artigo ó5, parágÍafos l' e

2", da Lei n" 8.666/91.

2. A CONTRATADA fica obrigacla a aceitar nâs rnesmas condiçôes licitadas os acréscimos ou supressões que ss
fizercm necessários, até o limite ora preyisto, calculado sobre o valoÍ a scr contratado.

3, Nenhum acrescimo ou supressâo poderá exceder o lim ite estabelecido nesta cláusula, sal as supressôe§ resultante

de acordo cclcbrado entre as partes contrâtantes.

CLÁUSULA DÉCINIÂ SEXTA . DAS PENALIDÂDES

Ondc

]' O dcscumprimcnto doste contralo por qualquer uma das partes suieitará a parte in
das perdas c danos sofridos pcla paíe inocenle.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA . DA Rf,SCISÂO

l. A inexecuçâo total ou parcial do Cortrato ensejaasuâ rescisão, confonre di

resSârc integral

da Lci n'

NOD'TRÂNSÂ1I.I7-ONI(],\
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8.666t91

2. A rescisào do Conrato poderá ser:

2. l. rletefln inada por ato unilaterâl e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados

nos incisos I a XII e XVIi do artigo 78 da Lci mcncionada, notificando-ss a CONTRATADA com a antecedência

mínima de l0 (trinta) dias;

2.2. amigável, por acordo entre as partes. reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja

conveniência para a Adrninistração do CONTRATANTE;

2.3. judicial, nos termos da legislâção vigenle sobre a mâléria.

3. A rescisáo administrativa ou arnigável deverá ser precedida de autorizaçâo escrita e fundâmentâda da autoridad€

cornp§tcntc.

3.1. Os casos de rescisâo contratual serâo formalmente motivados nos autos do pÍocesso, assegurado o

contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULÁ DÉCIMÀ OITAVA
CONTRATA DÀ

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA

I. F,ste Contrato fica vinculado aos tenrros da Dispensa de Lic n" 06/2018. cuja realização decorre da

autorização do Sr. VALMIR CLIMACO DE ACUIAR' c da pro CONTRATADA

CLÁUSULÁ DÉCIMA NON/T . DO FORO

I . As queslões dccorrentes da execuçâo dcsle lnstrurncnto. qu ssatl1 ser idas adminislrativamente, serão

processadas ejulgadas no Foro do Município de ITAITUBA,
scja.

usâo d lqucr out'o por rnais privilegiado que

E, para finneza c validade do que foi paduâdo, lavrou-se o Contrâto e vias de igual teor e fornra,

pâra que sufiam um só efeito, às quais, depois de ao ass represcn(antes das Parte,

CONTRATANTE E CONTRATADA, C PC las lestelÍun

AITUBA-PA, 19 de FtverciÍo dc 2018

]'URA MUNICIP Lr I',t 
^l'f 

IJBA
cNPJ(MF) 05.138.

CONTRATA
1-17 t)

1Ü.,

ROD fR,ti\is,\lt.\zoNlct



[slsdo do I'rrá
GOVERNO MUNICIPAL I-'E ITAITUBA

PllEl"llll t R\ tttrNlClPÁl- Df, I I;tlT(lB r

o BBÀ S.A
F: M.169.21-5,O001-91

CI-AUDIO DA COSTA
CPF: 9-33.621 .457-tt7

CONTRATADO(A)

E

SELMA VALBRIA CORREA
CPr': 002.070.367-80
CONTRATADO(A)

SU'd*-§3

,*t r-.

Testcmunhâs:

I

)

Notari

Oficíal de Registro Crvrr
bd. - Piracicaba
,SãoJosé, 1529
uciane Grippq
r,ÀFl. ô,tt rrirâr-

l,Y"t[ffi' ,fu,'f*tf,#
üi f irr:-a; im Val
fi e SÊ-ltà \,flllllÀ

firacimhe,

ilnlor 18.?-i trrt, 0751 Ali | 10:40

o-

R0t)'í RÀ\s.\lltzo\lc,\

'"--*

e


		2018-06-01T17:26:47-0300
	VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268




