
Praça dos Três Poderes, s/n, Centro Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000


257
024/
074/2021
004/2021/SRP/PMSA

TERMO DE CONTRATO Nº 257/2021 QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA PA 
E A EMPRESA IAN M. DA SILVA.

            
            
       
    Eduardo Alves Conti, brasileiro, casado, motorista, portador do RG: 
298333 SSP/TO e CPF: 377.205.702-00, residente e domiciliado no Município de Santana do 
Araguaia PA,         
    IAN M. DA SILVA      
22.171.109/0001-24
       IAN MASSARO DA SILVA  

     
            
             

 , 
               
     
        
   

CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

            
              
 
,        
       

Nº Item Item Qtd. Unid Valor Unit. Valor Tot.
11 CAMINHAO PIPA 10.000 L 400 HR R$ 123,15 R$ 49.260,00
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CLÁUSULA SEGUNDA-DOS PREÇOS

        49.260,00   

CLÁUSULA TERCEIRA- DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO

 
              


CLÁUSULA QUARTA-DO AMPARO LEGAL

   
                    
    

CLÁUSULA QUINTA-DA EXECUÇÃO, FORMA E PRAZO DA ENTREGA

  
           
      


          

            
        
                 
 

  
            


CLÁUSULA SEXTA-DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

                 
         
         
                


CLÁUSULA SETIMA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

        
           
 



Praça dos Três Poderes, s/n, Centro Santana do Araguaia-PA, CEP 68.560-000

            
 
 
 
         
 
             
   

              


         
    
         
       
               
           

CLAUSULA OITAVA-OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE

     
             

        
               
                

              

            
  
             
        
                 
     

CLÁUSULA OITAVA-DASOBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1.    
1.1           

2.           
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CLÁUSULA DÉCIMA-DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1.       
1.1             
     
1.2            
      

1.3                

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1.               
             
   

2.              
             

3.            
 


4.            
             

5. 
           
               


6.               
  
            
  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DA ATESTAÇÃO

1.                 
             

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DA DESPESA
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15.451.0502.1-014 
3.3.90.39.00.00   

17.452.0507.2-082  

3.3.90.39.00.00   

26.122.0037.2-088 
3.3.90.39.00.00   

26.782.0734. 2-090 
3.3.90.39.00.00   

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DO PAGAMENTO

1.           
   
               
       

1.1                   
      

2.                 
          

3.              
       

4.           
               
   

5.               
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5.1                

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1.                
             


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1.               
               
 

1.1        

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA-DAS PENALIDADES

1.                
                 
   

2.              
          

2.1 

2.2                   
          

2.3  
    

3. 
             
                


3.1 

3.2     
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3.3    

3.4   

3.5   

3.6       

     

4.             
            
   

5.           
              
 

6.                 

            .

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-DA RESCISÃO

1.                
   

2.      

2.1              
                 
    

2.2   
   

2.3         

3.       


3.1              
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CLÁUSULA DECIMA NONA-DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

  
             
       

CLÁUSULA VIGÉSIMA- DO FORO

            
     
           
  


 
      

  

PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ 05.832.977/0001-99

CONTRATANTE

IAN M. DA SILVA
CNPJ nº 22.171.109/0001-24

CONTRATADO
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