Estado de Rondônia
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATO
DE
COMPROMISSO
N.
044/PGM/PMJP/2017
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ E A
EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS EIRELI EPP, PARA OS FINS QUE
NAS CLÁUSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM.

O MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n. 04.092.672/0001-25, com sede e administração na Av. Dois de Abril, 1.701, bairro
Urupá, nesta cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal JESUALDO PIRES FERREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado, agente político,
portador da Cédula de Identidade RG n. 8512889 SSP/SP e CPF/MF n.º 042.321.878-63, residente e
domiciliado, nesta cidade e Comarca de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, doravante denominado
CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
EIRELI-EEP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 12.039.966/0001-11, com
endereço na Rua Rui Barbosa, n. 449, Centro, cidade de Buri, Estado de São Paulo, CEP 18.290.000,
neste ato, representada por PAULO SÉRGIO MACIONI, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de
Identidade (RG) n. 48.680.867-1 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o n. 404.005.768-64, que passa a
ser denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE
COMPROMISSO DE FORNECIMENTO, conforme homologação e adjudicação do procedimento
licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n. 045/CPL/PMJP/2017, para Registro de Preços , do tipo
menor preço por item, em conformidade com o edital respectivo, bem como com as normas das Leis
Federais n. 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, e, ainda, pelo estabelecido no Processo
Administrativo n. 1-1161/2017 (SEMAD), mediante as condições a seguir pactuadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Constituem partes integrantes do presente Contrato, independentemente de transcrição, os
seguintes documentos:
I - O Edital de Pregão para Registro de Preços n. 045/CPL/PMJP/2017, com todos os seus
anexos.
II – A Ata de Registro de Preços n.031/SRP/CGM/2017.
III – A proposta da Contratada, verificada no processo administrativo supracitado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é o compromisso da CONTRATADA em fornecer ao Município de
Ji-Paraná, sob o sistema de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da
manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais
de reposição e transporte por guincho, com implantação e operação de sistema informatizado e
integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos
credenciados, mediante a utilização de sistema informatizado e de recursos tecnológicos para
atender a frota oficial automotiva e as máquinas pesadas da Administração Municipal,
devidamente descrito e quantificado, na planilha constante no Termo de Referencia, ás fls. 179/229 do
processo administrativo em epígrafe.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os produtos e seus respectivos preços são os constantes da proposta da CONTRATADA, que
integram a Ata de Registro de Preços n.029/SRP/CGM/2017 e nos seus Anexos, bem como os itens
transcritos no Termo de Referência de fls. 179/229, conforme abaixo transcrito:
I

Descrição

tem
1

tde
0
TAXA
DE
ADMINSTRAÇÃO
DE
GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA
VEICULAR E EQUIPAMENTOS

Q
Valor
Unitário
1
R$ 0,01

Valor
Total
R$
0,01

O custo estimado global da presente contratação é de R$ 1.217,475,00 (um milhão, duzentos e
dezessete mil e quatrocentos e setenta e cinco reais), de acordo com o processo n. 1-1161/2017 (fl.212
e 436/verso), sendo o valor máximo mensal da contratação de R$ 101.456,25 (cento e um mil,
quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).
O custo estimado da Secretaria Municipal da Administração de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil
reais) é da seguinte forma:
VALOR
PEÇAS
R$
20.000,00

VALOR
SERVIÇO
R$ 8.000,00

TOTAL
R$ 28.000,00

§ 1º O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Fazenda, em parcelas mensais e
consecutivas por meio de ordem bancária, e deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a partir da data do
recebimento do objeto deste instrumento e da certificação de nota fiscal (contendo a descrição dos
materiais entregues, quantidades, preços unitários e o valor total), acompanhada da nota de entrega
atestada e do comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se houver, bem como dos encargos
sociais;
§ 2º - Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento dos produtos
e incluem todos os tributos, encargos, fretes, descarregamento, custos financeiros, lucro e demais ônus
que porventura possam sobre ele recair.
§ 3º - Na hipótese de atraso no pagamento pelo CONTRATANTE, desde que as notas fiscais
estejam devidamente certificadas para recebimento, após 30 (trinta) dias do efetivo adimplemento das
obrigações por parte da CONTRATADA, o CONTRATANTE fica obrigado a proceder à atualização
monetária na forma legal entre a data da entrega da nota fiscal certificada e do efetivo pagamento, na
forma do inciso III, do artigo 55 da Lei 8.666/93.
§ 4º- Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da
CONTRATADA, o decurso do prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem
da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE DE PREÇO
Os preços acordados no presente instrumento serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do
contrato, podendo ser reajustados periodicamente a cada 12 (doze) meses, conforme estabelecido
pelo índice pertinente ao objeto, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei Federal n. 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS
O Registro de Preços constante do presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses,
contados da data da publicação da Ata de Registro de Preços n. 031/SRP/CGM/2017, no Diário Oficial
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do Município, podendo, excepcionalmente, ser prorrogado se preenchidas as exigências do inciso II,
artigo 57, da Lei n. 8.666/93, e caso seja de interesse e necessidade pública devidamente
comprovados, demonstrados nos autos e autorizado antes do término de sua vigência.
Parágrafo Único - A eficácia do presente instrumento é condicionada à publicação de seu
extrato na forma e prazo previstos pelo parágrafo único do artigo 61, da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – DOS PROCEDIMENTOS PARA O FORNECIMENTO
O compromisso de fornecimento será efetivado mediante a emissão da Nota de Empenho e sua
execução dos serviços à CONTRATADA, e devem conter obrigatoriamente, o nome do produto, seu
nome comercial e quantidade entregue, para o que serão adotados os seguintes procedimentos:
§ 1º - O CONTRATANTE, durante a vigência do presente Registro de Preços, poderá efetivar as
contratações decorrentes deste Contrato, mediante a emissão de Notas de Empenho/Autorizações de
Fornecimento, que serão entregues à CONTRATADA para fornecimento, obedecidas às normas na Ata
de Registro de Preços n. 031/SRP/CGM/2017, em especial a ordem de classificação dos preços
registrados e as deste instrumento.
§ 2º – A existência de preços registrados e do presente Contrato de Compromisso de
Fornecimento não obriga o CONTRATANTE a firmar as contratações que dela poderão advir, ficandolhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa a licitações.
§ 3º – O exercício do direito de preferência dar-se-á, caso o CONTRATANTE opte por realizar a
contratação através de licitação específica, quando o preço encontrado for igual ou superior ao
registrado, caso em que o detentor do registro de preços terá assegurado direito à contratação.
§ 4º – A CONTRATADA só poderá fornecer/serviço o produto nas condições de fabricação,
validade, embalagem e conservações estipuladas no Edital e por ela expressamente aceito, bem como
de acordo com a legislação aplicável ao objeto a ser fornecido/serviço.
§ 5º - A critério do CONTRATANTE, poderão ser realizadas análises no produto, com ônus para
a CONTRATADA, sempre que necessária à comprovação da qualidade do bem fornecido.
§ 6º - Caso o produto apresente irregularidades, especificações incorretas ou esteja fora dos
padrões determinados pela legislação específica ao objeto ora adquirido, a unidade recebedora do
CONTRATANTE o devolverá para regularização no prazo de 02 (dois) dias úteis. O atraso na
substituição dos produtos acarretará a suspensão dos pagamentos, além das penalidades previstas
deste Contrato.
§ 7º - A mudança da marca apresentada para análise, conforme previsto no Edital, torna
obrigatória a apresentação, pela CONTRATADA, dos laudos de análise para os mesmos parâmetros
requeridos na Ata de Registro de Preços n. 031/SRP/CGM/2017, com comprovação do projeto e dos
setores requisitantes do produto.
§ 8º - O Objeto será recebido provisoriamente até 03 (três) dias e definitivamente em até 30
(trinta) dias, após verificação da qualidade e quantidade do material/serviços e consequente aceitação,
mediante termo circunstanciado.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/DETENTORA DO REGISTRO
DE PREÇOS
Constituem obrigações da CONTRATADA/Detentora do Registro de Preços:
I - Atender às convocações para retirada da Nota de Empenho e retirar no prazo máximo de 02
(dois) dias, contadas da comprovação da convocação recebida e o prazo para execução dos
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serviços, contados da data do recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA, conforme Ata
de Registro de Preços n. 031/SRP/CGM/2017, e deve restar provado nos autos a efetiva comprovação
da entrega das notas de empenho pelo CONTRATANTE.
II – Fornecer o equipamento de acordo com as especificações exigidas no instrumento
convocatório e na proposta.
III – Respeitar o prazo dos serviços fixado Neste Contrato.
IV – Substituir, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, o equipamento entregue fora das
especificações, com qualidade inferior ao estabelecido no Edital ou quaisquer outras irregularidade.
V – Manter, durante a vigência do presente Registro de Preços, os valores propostos no mesmo
percentual diferencial entre os preços constantes da proposta e o preço de mercado.
VI – Comunicar ao CONTRATANTE toda e qualquer alteração de dados cadastrais para
atualização.
VII – Apresentar, quando de eventuais pedidos de revisão de preços, documentos exigidos pelo
CONTRATANTE, comprobatórios da alteração pleiteada e respeitada a legislação vigente.
VIII – Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à
execução deste Contrato, bem como sobre a mercadoria fornecida.
IX – Responsabilizar-se pelo transporte do objeto de seu estabelecimento até o local
determinado, bem como, pelo seu descarregamento no local de entrega/serviços, respeitando as
normas de segurança exigidas para tal.
X – Atender, durante a vigência do registro de preços, ao pedido efetuado pelo CONTRATANTE
para o fornecimento.
XI – Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar ao
CONTRATANTE ou terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de prepostos ou
estranhos.
XII – Apresentar, sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das
obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.
XIII – Garantir a boa qualidade do produto fornecido, respondendo por qualquer alteração,
adulteração ou deterioração, e substituí-lo sempre que o caso requerer.
XIV – Dispor de ampla rede de estabelecimentos conveniados (concessionarias, oficinas
automotivas, autopeças, serviços de guincho e borracharia) em todo o município de Ji-Paraná e
cidades do estado localizados no eixo da BR 364, sentido Ji-Paraná/Porto velho e Ji-Paraná/Vilhena,
devendo promover o credenciamento de outros, a pedido da Contratante, em função das necessidades
que se fizerem presentes, sempre conexas aos interesses públicos, para fins de prestação de serviços
gerais de: mecânica, elétrica, funilaria, suspensão, pintura, filtros, vidraçaria, capotaria, tapeçaria,
borracharia, retifica, alinhamento, balanceamento, serviços de chaveiro e fornecimento de peças e
acessórios em geral.
XV – Deverá assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da
convocação, prorrogáveis pelo mesmo período quando justificado, bem como fornecer, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis após a assinatura do contrato, relação de no mínimo 03 (três),
estabelecimentos credenciados de autopeças, oficinas mecânicas, concessionarias; serviços de
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guincho de veículos nas cidades de: Ji-Paraná, Ouro Preto, Jaru, Ariquemes, Itapuã, Candeias
do Jamari, Porto velho, Presidente Médici, Pimenta Bueno e Vilhena.
VII- Disponibilizar assistência operacional a CONTRATANTE, no período das 08.00 horas ás
18.00 horas, através de atendimento por call center (0800) e por via chat on line.
CLÁUSULA OITAVA– DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
I – Nomear comissão para solicitar, acompanhar e fiscalizar o fornecimento, bem como se
responsabilizar pelo pedido dos materiais.
II – Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela CONTRATADA, correspondente ao
fornecimento, sendo que o preço vigente será o da data em que a Nota de Empenho for entregue ao
detentor do registro de preços, independentemente da data dos serviços na unidade requisitante, ou de
qualquer revisão de preço deferida nesse intervalo de tempo.
III – Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades
encontradas no fornecimento.
CLÁUSULA NONA– DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Pelo presente, a CONTRATADA reconhece os direitos da Administração Pública em caso de
rescisão administrativa prevista no artigo 77, da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA QUALIFICAÇÃO
A CONTRATADA obriga-se a manter, durante a execução do presente instrumento, em
compatibilidade das obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação e no Processo Administrativo supracitado, em cumprimento ao que determina a
Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Decorrido o prazo de validade da proposta, os preços poderão ser revistos, por solicitação
expressa da CONTRATADA, dirigida e protocolada diretamente na Controladoria-Geral do Município, a
quem compete gerenciar o Sistema de Registro de Preços.
§ 1º - A solicitação de revisão de preços deverá ser devidamente justificada e acompanhada de
documentos comprobatórios que justifiquem a necessidade de revisão dos preços, a qual deverá ser
aceita pela Controladoria-Geral do Município, quando for o caso. Em não sendo aceito o pedido de
revisão de preços, manter-se-á o último valor registrado.
§ 2º - A variação dos preços dos produtos não poderá ser superior à publicada na imprensa
oficial ou divulgada por órgão federal encarregado do controle de preços.
§ 3º - Só serão admitidas revisões de preços a níveis superiores à cotação inicial desde que
efetivados para manter o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente proposto.
§ 4º - A análise para deferimento ou indeferimento da alteração solicitada deverá ser instruída
com justificativa e memória dos respectivos cálculos, para deliberação através da Controladoria-Geral
do Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
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5º - A CONTRATADA deverá demonstrar, da maneira mais clara, a composição do seu preço,
com descrição das parcelas relativas à mão-de-obra direta, demais insumos, encargos em geral, lucro
e participação percentual de cada item em relação ao preço final, tudo lançado em planilha de custos.
§ 6º – A cada pedido de revisão de preço deverá comprovar as alterações havidas e
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composição do preço, principalmente se
revendedora ou representante comercial, acompanhada da Nota Fiscal de Fábrica/Indústria que
descreva as parcelas relativas ao valor de aquisição do produto, encargos em geral, lucro e
participação percentual de cada relação ao preço final.
§ 7º – Em qualquer caso, o percentual diferencial entre os preços de mercado vigentes à época
do julgamento da concorrência, devidamente apurado, e os propostos pela CONTRATADA, será
mantido durante toda a vigência do registro.
§ 8º – A revisão do preço, caso deferida, somente terá validade a partir da data de publicação da
deliberação no Diário Oficial do Município.
§ 9º – É vedado à CONTRATADA, enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de
preços, interromper o fornecimento, estando, caso assim venha a agir, sujeita às penalidades previstas
na Cláusula Décima Oitava.
§ 10 – Para todos os efeitos, prevalecerão as disposições legais previstas sobre a revisão de
preço, em obediência às legislações pertinentes quanto aos critérios abordados nesta Cláusula.
CLÁUSULA SEGUNDA– DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS E RESCISÃO
DO CONTRATO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO
O preço registrado poderá ser cancelado pela Administração, de pleno direito, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, quando:
a)
A CONTRATADA deixar de cumprir às exigências do presente Contrato de Registro de
Preços;
b)
A CONTRATADA não atender à convocação para firmar contrato decorrente de
Registro de Preços ou não retirar a Nota de Empenho, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
c)
A CONTRATADA incorrer reiteradamente em infrações às Cláusulas deste Contrato;
d)
A CONTRATADA praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita;
e)
Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas, devidamente
caracterizada em relatório de inspeção;
f) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do Registro
de Preços;
g)
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a
CONTRATADA se recusar a baixá-los na forma prevista no ato convocatório e no presente
instrumento;
h)
Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.
§ 1º - O comunicado de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula
será efetuado pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se
comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
§ 2º - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar da CONTRATADA, a comunicação
será feita por publicação na Imprensa Oficial por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se
cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
§ 3º - No caso de impossibilidade de cumprimento das exigências previstas no edital e no
registro de preços por parte da CONTRATADA, esta poderá, com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, requerer, junto a Controladoria-Geral de Preços, o cancelamento do preço registrado, anexando
comprovantes dos fatos ocorridos ou evidenciados.
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§ 4º - A Controladoria-Geral analisará as justificativas apresentadas, sendo-lhe facultada a
aplicação das penalidades previstas no edital, assegurada defesa prévia da contratada, nos termos da
Lei Federal n.º 8.666/93.
§ 5º - O presente Contrato de Registro de Preços poderá ser rescindido nas demais hipóteses
previstas para rescisão de contratos em geral.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA RESCISÃO POR INTERESSE PÚBLICO
O presente Contrato, bem como o Registro de Preços, poderão ser rescindidos e cancelados por
ato unilateral do CONTRATANTE, devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir,
sem que caiba direito à indenização à CONTRATADA, nas hipóteses previstas no artigo 17 do Decreto
Municipal n.º 9.353/2005.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
Caso a detentora do registro de preços, sem motivo justificável, cause o retardamento do
fornecimento/serviço do objeto, não mantenha a proposta, falhe ou fraude a execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometa fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com o
Município de Ji-Paraná, e, será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das multas previstas no Edital, neste Contrato, e das demais cominações legais, garantida, em
qualquer caso, a prévia defesa da detentora.
§ 1º - A CONTRATADA deverá garantir a qualidade do produto entregue, mesmo após o
vencimento do presente Contrato, sob pena de aplicação da obrigação de indenizar o CONTRATANTE
e/ou terceiros que venham a sofrer danos ou prejuízos decorrentes da utilização do produto por ela
fornecido.
§ 2º - Caso recursar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar
situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, será aplicado á
CONTRATADA multa de 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
A CONTRATADA fica obrigada a, durante a vigência do Registro de Preços, atender ao pedido
de fornecimento, não se admitindo a procrastinação do fornecimento em função do pedido de revisão
de preços.
§ 1º - A quantidade indicada no presente Edital é estimada e serve como mera referência,
podendo o CONTRATANTE aumentá-la ou diminuí-la de acordo com as necessidades do Município, ou
no caso da adesão de outros órgãos ou unidade do Registro de Preços.
§ 2º – No caso de aumento de até 25% do quantitativo total estimado, fica a CONTRATADA
obrigada a aceitar o acréscimo.
§ 3º – Será pago o preço vigente na data em que a Nota de Empenho for entregue à
CONTRATADA, independentemente da data de dos serviços na unidade recebedora ou de qualquer
revisão de preço deferida nesse intervalo de tempo.
§ 4º – O fornecimento do produto objeto do presente Registro será, para todos os fins de direito,
tratado como contratação autônoma e independente.
§ 5º – Nos termos do art. 54 da Lei n.º 8.666/93, este Contrato de Compromisso de
Fornecimento rege-se pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os principais da
teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.
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§ 6º – A publicação do extrato do presente Registro de Preços e dos contratos dele decorrentes
será providenciada pelo CONTRATANTE.
§ 7º – As despesas decorrentes deste Contrato à conta das dotações do orçamento da
Secretaria Municipal de Administração vigente e da dotação correspondente do orçamento
subsequente, podendo ser acrescentadas outras de acordo com a demanda de outros projetos do
Município de Ji-Paraná.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Ji-Paraná/RO, em detrimento de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja para julgar toda e qualquer demanda oriunda do presente Contrato de
Compromisso de Fornecimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente CONTRATO, digitado em 07
(sete) laudas sem erros, emendas ou rasuras, que depois de lida e achada conforme, é assinada
pelas partes em 04 (quatro) vias, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram para
que produza todos os efeitos legais em direito admitidos, dela sendo extraídas as cópias que se
fizerem necessárias para a sua publicação e execução.
Ji-Paraná/RO, 11 de julho de 2017.

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ – RO
CNPJ/MF n. 04.092.672/0001-25
JESUALDO PIRES
Prefeito de Ji-Paraná

CONTRATADA – LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EEP
CNPJ/MF n. 12.039.966/0001-11
PAULO SÉRGIO MACIONI
Procurador

NILTON LEANDRO MOTTA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração.
Decreto n.6900/GAB/PMJP/2017

LENI MATIAS
Procuradora-Geral do Município
Decreto n. 6260/GAB/PMJP/2016

SÔNIA TEIXEIRA COSTA
Servidora Municipal
Testemunha

IVETE ALVES LEAO FARIAS
Servidora Municipal
Testemunha

8

