
lIE T
' E t!f.

flr

ESTADo Do AMapÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL OO JARI

SEcRETARIA MUNICIPAL oE ADMINISTRAçÁo E PLÂNEJA ENTo
DEpaRTÂIElTo DE cot{TRATos E cot{vÊt{tos

CONTRATO NO 029'202,I -PMLJ

TERMO DE CONTRATO DE
AQUISIçÂo QUE ENTRE SI
CELEBRAM o iltuNtcÍpto DE
LARANJAL DO JARI E A
rNsrRuirENTos DE MEorçÃo
LTDA, PARA OS FINS ABAIXO
DECLARADOS.

Pelo presente instrumento, e nos melhorês termos de direito, os no Íim assinados, de um lado
tr,,lUNtCiplO DE LARANJAL DO JARI, pessoa iuridical de direiro pubtico intemo, CNPJ(MF) no
23.066.905/0001-60, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. MARCIO CLAY DA COSTA
SERRÂO, bÍasileiro, casado, portador do RG no 274636 e do CPF no 620.367.85244, residente e
domiciliado nêsta cidade de Laranjal do Jari, doÍavante denominado CONTRATANTE, e do outro lado
como CONTRATADA, a empresa FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIçÃO LTDA com personalidade
.lurídicâ dê direito privado, inscrita no CNPJ n" 30.197.931/000í-92, com sede na Rua CARDEAL, no
640, Conj. 03, Bairro Laran eiras, Caieras - SP - CEP 0774t150, nestê ato representada pelo Sr.
RICHARD ANTONIO BENTO, RG n' 30.724.145-2, CPF no 261.635.828-02, celebram o presente
Contrato mediante as seguantes Cláusulas e condições, que mutuamênle outorgam e estabelêcem:

FUNDAIIENTO LEGAL:
Constituição Federal;
Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;
Lei n'8.666, de 2'Í de junho de 1993, e alteraçôes posteriores;
Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002;
Decreto no 10.024, dê 20 de setêmbÍô de 2019;
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CLÁUSULA PRIMEIRA - OO OBJETO

1.í. A presente aquisição tem por objeto a evenlual aquisiçáo de Equipamsntos de Mêdição e
Orlentação - iIATERIAIS PERMÂI{ENTES, para atender as necessidades dos Deparlamentos de
Licenciamento Ambiental, Fiscalização e NotiÍicaçâo, dê acoÍdo conl ãs esFéôifi6áçÕês, cónÍôíme
condiçõês ê espêciÍicaçõês constantês do Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOcUMENTAçÃO coMPLEiIIENTAR

2.1. A prestaçáo dos sen'iços obedecerá ao estipulado neste Contrato, êm seu anexo (Termo de
Referência), bem como ao estabelecido no ato convocatório, do Prêgão Eletrônico no 01312021-
CPUPMLJ, e na proposta Íirmada pela CONÍRATADA, comtante no Processo Administrâtivo n.o
208.045/2021-SEMAP/PMLJ, que, independentemente de transcrição, intêgram e complemenlam o
pregênte instÍumento, naquilo que não o conlrâriâr.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.í. O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAçÃO ORçÁMENTÁRIÁ

/r,1. As despêsas decrrrentes da contrâtação correrão à conta de seguinte dotaÉo:
Órgão/UG: 1000- Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo
Ação: 18,54í.0Oí5:í012: Geslão de lnvestimento da Sec. Municipal de Meio Ambiente
Elsmento de Dsspesa: 4490.52.00.00 - Equipamentos e Materiais Permanentes
Fofitê: 001000

CLÁUSULA QUINTA. DO PRÂZO, LOCAL DE ENTREGA E FORMA DE RECEBIMENTO.

5.1. O bem deverá ser entregue ao servidor responsável (Chefe do AlmoxariÍado da Prefeitura de
Laranjal do Jari), acompanhado por servidor do setor técnico, devidamente instituído para recebimenlo
do bem, no endereço Rua Vitoria Regia, No 2511 - Bairro Agresle, em dias úteis, no horário de 08:00



,lID I
E.tr

r

ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI
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às 12:00 e de '14:00 as 18:00 horas.

5.2. O prazo de entrega do obiêto será de no 30 dias, a partir do Íecebimento da Nota de Empenho.

5.3. A licitante vencedora obriga-se a entregar o item de acordo, estritamente, com as especificaçôes
descritas nêste inslrumênto, sendo de sua inteira rêsponsabilidade a substituição caso venha a ser
constatado pela AdminislÍação não estar em conformidade clm as referidas especiÍicações.

5.4 - Os itens seÍão solicilados através da emissão dos pedid6, onde serão especiÍicados todos os
itens a sêrem entregues.

5.5, O recebimento será efetuado da seguinte Íorma:

5.5.1 - Proyisoriamentê, no ato da entrega, para eÍeito dê poslerior veriÍicação da cmformidade do
produto com as especiÍcações constantes da proposta da empresa.

5.5.2. Definitivamente, após a vêrificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua
consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento DeÍinitivo assinado pelas
partes;

5.ô. ConÍirmado o atendimento das êspêcificaÇôes e condiÇões estabelecidas neste lnstrumênto. o ilem
será recebido deÍinitivamente e liberado para pagamenlo.

CLÁUSULA SEXTA. DO VALOR CONTRATUAL E DAS CONOIçÔES DE PAGAIIITENTO

6.'1. O valor estimado global deste Conhato é de R$ 8.670,00 (oito mil seiscentos e setenta reais),
coníorme itens e valoÍes unitários abaixo:

Decibêlimetro Digitai com ceÍtificado
de calibração rastrêavel

AKSC 1.500,00 4.500.00

Trêna Laser VONDER 1_890,00 3.780,00

Multimetro Digital HM-2090 HIKARI 390,00 390,00

6.2. O pagamento será eÍetuado à empresa contratada, em até 30 (trinta) dias, após o regular
Íomecimento, modiante o processamonto normal de liquidação e liberação dos recursos Íinanceiros
pela Secretaria Municipal, dê Finanças.
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Fiscal/Fatura rêferente ao objeto regulamêntê executado, acompanhada dos documentos de
hâhilitâ.ã.t nArântê â Fà7ê 11^ Fâtlê.^l Fslâ.trâl ê Àrltrnicinal INSS FGTS iriÍli<lÉriô dô Trâhâlhô
(cNDT);

ó.2.2. O pagamento será creciitado em iavor cia empresa, através cie oÍdem banc'ária, na enuoacie
bancária indicada na proposta, cabendo ao interessado informar com clareza o nome do banco, assim
como os números cia respectiva agência e cia conia correnie em que cjeverá set eÍetivacio o ctéciito.

6.3. A AdministraÇáo reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal (is)/Fatura(s) a serem
pâgas, qualquer débito existentê da empresa em consequência de penalidade aplicada durante o
fornecimento do obieto dêste certame.

6.4. Nenhum pagamento será eÍetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer
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direito ao pleito de reajustamento ou coÍreção monetária do valor inicial.
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alquma forma oara tanto, ficâ convencionado oue a taxa dê atualizacão financeira dêvida oela
cônlratante, entre a data acima reÍerida e a corrêspondente ao efetivo âdimplemento da parcela, sêrá
mediante a aplicação da seouinte fórmula:

EM=lxNxVP,onde:

| = lndice de atualização Íinanceira; I =(TX100)
365

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%);

EM = Enc€rgos moratórios;

f! = Núnero de diAS entrg e data ôrâ!,islâ 
^ârâ ^ ^rôâmêôt^ ô â.1ô êÍâtir.^ nâ^âmanr^.

VP = Valor da parcela em atraso.

cLÂUsuLA SÊTIMA - oAs oBRIGAçÔES DA CoNTRATANTE

7.i. Nolificar amediatamente a CONTRATAúA sobre quaiquer irreguiarioaoe enconlrada na ênrêga oo
item;

7.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelocidas;

7.3. Proporcir.rnar iodas as Íaciiidades visarrdo à ciisporriiriiização tir,r iiern;

7.4. Manter funcionário, formalmente designado pela AdministraÇáo para a FiscalizaÇão contratual:

7,5. DeÍinir em todas as solicitações o detalhamento das espêcificações dos itens;

RepassaÍ todos os procedimentos administrativos a serem adolados pela Administração para
disponibilizaÇão dos itêns pêla CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAçÔES DA CoNTRATADA

8,í. Entregar os itens no local indicado pela SEMMATUR, nas quantidades e especiÍicaçôes
solicitadas, obedecendo aos critérios estabelecidos em Edital:

8,2. PrestaÍ todos os esclaÍecimentos solicitados pela SEMMATUR relativos aos itens adquiridos,
providenciando toda e qualquer solicitação de readequaçãê, com vlstas ao atendimento das
necêssidades da SEMMATUR;

E.3. Responsabilizar-se por todas as despesas com material, mãode.obra, acidentes de trabalho,
encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais, transportes, Íretes, equipamenlos, seguros,
taxas, tributos, contribuiçÕes de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas
necessárias à perÍeila disponibilização dos itens contratadosi

8.4. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da SEMMATUR;

8.5. Providenciar para que, no ato da entrega dos iGns, os mesrnos esteiam embalados de íorma
adêquada, na quantidade estabelecida na Ordem de Serviço, visando evitar qualquer dano no
transporte;

8.6. Não transferir a outrem os itens contratados, no todo ou em parte, sem prévia e exprêssa anuência
da Administração, dêsde que assuma total responsabilidade pela disponibilização dos mêsmos;

8.7. ApÍesentar notâ fiscal/fatura dos itens;

8.8, Executar a disponibilidade dos ilens, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou
que a impossibalite de assumir as atividades GonÍorme o estabelecido.

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAII'ENTO E DA FISCALIZAçÂO

9.1. Os critéÍios de acompanhamento e de Íiscâlização do objeto do Edital do Pregão Eletrônico n.o
O13l?()21- PMLJ, estão previstos no Termo de Referência, ânêxo I do respectivo edital:

9.í.1 Nos termos do art. 67 da Lei no 8.666, dê 1993, será dêsignâdo reprêsêntantê dâ Administração
para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, anotando em registro prÓprio todas as
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ocoÍrôncias relacionadas à execu@o do serviço e determinando o quo for necessário à regularização
de falhas ou defêitos observados:

9.í,2, As decisões e providências que ultÍapassarem a competência da ComisÊão deverão ser
sdicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientês;

9.1.3. A ÍiscalizaÉo dê que trala esle item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irrêgularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vÍcios redibitórios, e, na oconência desta, não implica em corÍesponsabilidade da Administragão ou
dê seus agentes e prepostos, de conformidade com o aÍt.70 da Lei no 8.666, de 1993:

cLÁusuLA DÉctMA- oA MANUTENçÃo Do EeulLÍBRto EcoNôMtco-FtNANcErRo

10. l. Em caso de alteraçóes contratuais, na forma do que dispÕe o aÍt.65, inciso il, alínea "d", da Lei
Federal no 8.666/93 e objetivândo a manutenÉo do equilíbrio econômico-financeiÍo inicial do contrato.
Os pÍeços ajustados entre as partes podeíão seÍ alterados, mediante o instituto do RÊEQUILIBRIO
ECONÔMICO FINANCEIRO, quando devidamente comprovada a incidência na economia do contrato,
de fatos imprevisíveis ou pÍevisíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou
impeditivos da êxecução do âiustado, ou âinda, dêconentes dê força maior, caso fortuito ou fato do
príncipe, configurando área econômics e)draordinária e Bxtracontratual, que neste caso será
formalizado por ADITAIIENTO;

10.2. Para que ocora o reequilíbrio econômico-financeiro, â empresâ deverá solicitar atualização dos
valores, elaborando, desta forma, nova planilha de preços e comprovando os novos valores, para que
se mantenha o equilÍbrio econômíco e para que o valor disponibílizado pêla Administraçáo, para êstes
gaslos, esteja compatível com os valores de mêrcâdo;

10.3. Nos casos de variação de preços fornecidos pela empresa, o instituto utilizado também soírerá
REA.,IUSTAIIENTO, baseado na variação do INDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AI/IPLO -
IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, levando-se em consideraÇão o período compreendido entre a
data limite de apresentação do preço proposto pêla empresa e a data em que o índice foi divulgado
oÍicialmêntê e êvidenciou a existência de ciÍcunstânciâ pÍovocadorâ dê tal rêajustê, pêrântê a devida
collrpÍovaÉo da empresa;

10.4. Os valores reÍerentes a aquisição de gêneros alimentícios, evêntualmente, poderão ainda
soÍrer ACRÉSCltlOS OU SUPRESSÕES, nos seguintes casos:

10.4.1. Para mais, visando restabelecêr o equilíbío econômico Íinanceiro inicial, na hipótesê de
sobÍêvir fatos sup€rvenientes imprevisíveis, ou previsiveis, poÍém de consequência incalculáveis,
Íelardadorês ou impeditivo da execução do âjustado, ou ainda em caso de íorça maior, caso fortuito,
Íato príncipe e fato da Administração, nos termos do art. 65, inciso ll, "d" e § 50, da Lei 8.66ô/93;

10,4,2. Para menos, na hipótes€ do valor contratado Íicar muito sup€rior ao valor do mercado, ou
ainda, quando oconer o Íato do Príncipe previsto no art. 65, § 50, da Lêi8.6ôô/93;

í0.5. As alteraçÕes dê que tratam as SUPRESSÔES e ACRÉSCÍmOS em percentuaÍ de 256/o,

somente poderão ocoÍrer após 01 (um) ano de vigência do instrumento contratual,.iá quando se tratar
do instiluto do REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO a alteração sê efeluará no momenlo de
sua ocorrência.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OO REAJUSTE OE PREçOS

11.1. Os preços serão ineajustáveis, não incidindo sobre eles quaisquer rea.iustes no período de 12
(doze) meses da data dê apresenlação da proposta comercial emitida pela empresa.

't1.2. O reajuste dos preços, quando cabível, será realizado com base na variação do |NDICE DE
PREçOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, no período comprê€ndido entrê a data em que o prêço
proposto e adjudicãdo pela Adminiskação e a data em que o índice foi divulgado oficialmente e
evidenciou a existência de circunstância pÍovocadora de tal reaiuste.

í1.3. Em conformidâde com o disposto nos artigos 20 e 30 da Lei n" 10.19201, o reajuste sÓ poderá

ocorrêr nos contratos quô tênham prazo d6 duração igual ou §upêrior a um âno, aÉs d€corido doze
mêses da apresentâÇão da proposta pêlâ empresa ou do orç€mento a que ela se referir, se assim

rtr*alto
IEI

<lrttprl,,,.EriF.cd.t./4.lD.ld-dlgaLl>

it



rlla §

Etr_.'

ESTADo Do AMAPÁ
PREFE]TURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

SECRETARIA UNICIPAL DE À)IINISTRAçÁo E PLANEJA ENTo
DEPARTA EI{TO DE COiIIRAÍoS E coivÊN|os

couber.

11.4. Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da AdministraÉo Pública direta ou indireta da
Uniâo, dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicÍpios, seráo reajustados ou conigidos
monetâriamente de acordo com as disposiçõês contidas no § 30 da Lei nô 10.192/01, e, no que com ela
não conflitar€m, da Lei no 8.666, de 21 dejunho de 1993.

1'1,5. No caso em que Íor admitido o reajuste de pÍeço, será considerada nula de pleno direito qualquer
estipulaÉo de periodicidade inferior a um ano.

cLÂusuLA DÉclma SEGUNDA - DAS VEDAçôES
12.1. É vedâdo à CONTRATADA:
12.1.1. CaucbnaÍ ou utilizar este Temo de Contrato para qualquer operaÉo financeiÍa;

cLÁusuLA DÉcl A TERGEIRA - DAs ALTERAÇôES

13.1. Este contato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas no art.65, da Lei n.o 8.666,
de 21 de junho de 1.993.

cLÁusuLA DÉclrúA QUARTA - DA REsclsÃo
'14.1. O inadimplemento das cláusulas e condiçÕes estabelecidas neste contrato poderá ensejar suas
rescisáo, nos termos dos artigos 79 e 80 da lei n.o 8.666/932.

14.1.1. Nô procêdimêntô quê visâ à Íêscisão do contrato, sêrá âsseguradô o contraditório e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução iniciâ|, a CONTRATADA terá o prazo de os(cinco)
dias úteis para se maniíestaÍ e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de o CONTRATANTE
adotar, motivadâmentê, providências acauleladoras.

í4.1.2. No caso de rescisão provocada por inadimplêmento da CONTRATADA, o CONTRATANTE
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato, até o valor dos prejuízos causados, já
ôalculados ou êstimados.

cLÁusULA DÉCIMA QUINTA - DAs SANçÔES E PENALIoADES

15.'1. Fica sujeita às penalidades administrativas previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei n.o 8.666/93, a
CONTRATADA que:

a) Convocada dentro do gÍazo de validade da sua proposta, não assinar o Contrato no prazo
êstabelecido, não aceitar ou retirar a nota de empenho;

b) Apresentar documentaçáo falsa;

c) Nâo executar total ou parcialmento gualquer das obrigações assumidas em deconência da
contrataÉo;

d) Ens€iar o retardamento da execução do ob,eto;

e) Executar seÍvigos que não atendam à especificação exigida no edital;

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) Comportar-se de modo inidôneo;

h) Fizer declaração falsa;

i) Comeler fraude Íiscal.

15.2. PaÍa os Íins da alínea "g",reputar-se-ão inidôneos atos como os descrilos nos arts. 90, 92, 93, 94,
95 e 97 da Lêí n'8.666/93.

15.3. A CONTRATADA, quando cometer qualquer das infrações discriminadas no item acima Íicârá
sujeita, sem prejuízo das demais cominaçôes legais, às seguintes sanções:

J) adveíêncía, por faltas lêvês, assim entendidas aquelas que não acarÍelem prejuízos significalivos

t

I
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para a Contratante;
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k) multa morâtória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de alraso iniustiÍicado e por ocorrência
de fato em dêsacordo com o proposto e o estabelecido neste instrumento, até o máximo de 15%
(quinze por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, rêcolhida no prazo máximo do 15 (qulnze)
dias corridos, uma vez comunlcados oflcialmsntg;

l) mutta compensatória de 20% (únte por cênto) sobre o valor total do Contrato, no câso de
inexecuçáo total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo de 05 (cinco) dias
úleis, após regularmenle convocada, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficiâlmente, e sem preiuízo da aplicação de outrâs sanções legalmente previstas;

m) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior,
será aplicada de íorma proporcional à obrigação inadimplida;

n) suspensão dê licitaÍ e impedimento dê contratar com o órgão, entidade ou unidade administrattva
pela qual a Administração Pública opera e alua concÍeiamente, p€lo prazo de até doisanos;

o) lmpedimonto de licitar e contratar com a PMLJ com o consequente descredenciamento do
Cadastro CentÍal de Fornecedores do Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos;

p) Declaração d€ inidoneidade para licitar ou contíataÍ com a AdministraÉo Pública, enquanto
perdurarem os motivos deteÍminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoídade que aplicou a penalidade, que será concedida sempÍe que a Conkatâda ressârcir a
Contratante pelos prejuízos causados;

'15.4. Também Rcâm sujeitas às penalidades do art. 87, lll e lV da Lei no 8.666, de 1993, as empresas e
os proÍissionais que:

q) Tenham sofrido condenação definitivâ por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

r) Tenham praticado atos ilÍcitos visando a frustrar os objêtivos da licitação:

s) Demonstrem não possuir idoneidade para conlratar com a Administraçâo em virtude de atos ilícitos
pÍatbados.

15.5. As sançôes poderão sêr aplicadas à empresa juntamentê com as dê multa, desconlando-a dos
pagamentos a serem êfetuados.

15.6. A aplicaÉo dê qualquêr das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei n.o 12.846/13 (Lei
Anüconupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei n" 8.666/93 e na Lei no 9.784/99.

15.7. A aplicação das penalidades é de compêtência do CONTRATANTE;

'15.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidadê, na estipulação dâs sânçõês, a autoridade
competente, deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau
de comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário dêcorrentê das irregularidades
constatadas:

15,9. A Contratante poderá reter dos pagamentos devidos à Contralada, como medida cautelar,
independenlemente de sua manifestação prévia, valor Íelativo à eventual multa a ser âplicada em
razão de inadimplemento contÍatuâ1, com base no artigo 45 da Lei n."9.784/99.

15.10. O vâlor da multa aplicada será descontado dos pagamêntos eventualmenle devidos à
Contratada ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente.

15,í1, Aplicada a penalidade de multa, a licitantg será notificada para efetuar o recolhimento do seu
valor, no pÍazo de 30 dias, contados da notiÍlcação.

15.12. As situaçõês dispostas no arl.78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a crilério da Administração, a

rescisão unilaleral do contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA sExTA - Dos cAsos oMlssos
16.1. Os casos omissos s€rão 

.991d]gg" 
pela CONTRATANTE, segundo as disposiçôes contidas naLei n'8 666i93. na Lei n.o 1o-520fr0a2^e demais normàis àptitiveis e subsidiariamênte, seoundo asdisposiÇões mnridas na Lei n.o 8 078/ísso - códieo d" D;r"ü ;; õ";;á;;: 

".*i,,.ãi 
à'iir""à,..gerais dos contralos.

CLÁUSULA DÉGIMA sÉTIiíA - DA PUBLICAçÃo
í7.'1. o presênte contrato deverá ser pubricado, em resumo, nos Diários oficiais da união e/ou doMunicipio de Laranjar do Jari no pÍazo máximo ce 20 (vintá) dias á contar do 50 (quinto) dia út do mêsseguinte a sua assinaturâ, conÍorme preceitua o art.61, parágrafà único, da r_ei nô à.oooigá. 

-- -- '

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - OO FÔRO
18'1' O FoÍo deste 

'.NTRATO 
é o da comarca de Laranjar do Jari/Ap, com excrusão totar dequalquêr outro que seja invocável.

o pactuado, o prêsente Termo de Contrato Íoi lavrado em 03 (três) vias dêpois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes na presença

hi

Para Írmeza ê validadê d
igual teor e forma, que, de
de 02 (duas) têslemunhâs.

TEST UN AS

unicipal
co TRATANTE
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RICHARD ANTONIO BENTO
CPF n' 261 .635.828-02

FORi'IS INSTRUMENTOS DE MEDIçÃO LTDA
CNPJ no 30.í97.931/0001-92

CONTRATADA

5 66V 763

Laranjal do Jari-AP, 0S de lulho de 2021

1.

2.

CPF

CPF 5 l1 .642'o tl
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