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Contimá a còr^trucSò da cidade que quererrós

CONTRATO N2 482/2022 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DE BALSAS-MA

PREGÃO ELETRÔNICO NS 13/2022 ] PROCESSO ADMINISTRATIVO N^ 11083/2022

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Ns

482/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE BALSAS-MA, POR
INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BALSAS-MA

(DM-n E A EMPRESA L S EMPREENDIMENTOS
E SERVIÇOS EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA por intermédio do DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE BALSAS-MA, com sede na Rua Paulo Ramos, n° 123, Centro,
Balsas/MA, inscrito no CNPJ/MF sob o n- 08.997.590/0001-80, neste ato representado pelo
Diretor Geral do Departamento Municipal de Trânsito o Sr. LUCAS DANIEL RODRIGUES DE
ARAÚJO, brasileiro, inscrito no CPF n- 052.110.973-60, residente e domiciliado na Avenida
Francisco Lima, n- 1790, Potosí, Balsas/MA, doravante denominada CONTRATANTE, e a
empresa L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o n-
18.538.150/0001-19, sediada na Avenida Maestro João, n^ 355, em São Luís - MA doravante
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. LUCIANO SAUTO COSTA,
portador da Carteira de Identidade n- 03254376455, expedida pelo DETRAN-MA, e CPF n-
016.603.643-96, tendo em vista o que consta no Processo N^ 11083/2022 eem observância
às disposições da Lei n- 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n- 10.520, de 17 de julho de
2002 e na Lei n- 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto Municipal n-
006, de 30 de janeiro de 2017, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do PREGÃO ELETRÔNICO 13/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

[1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBIETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para a
aquisição de veículos para atender as necessidades do Departamento Municipal de
Trânsito de Balsas MA - DMT/Balsas, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Descrição do objeto:

Itens DESCRIÇÃO Marca , Quant.
VALOR R$

UNITÁRIO TOTAL

1

Veículo tipo SUV - ar condicionado, apoio para
0 braço, banco do motorista com regulagem,
cor predominantemente branca, 3^ apoio de
cabeça para traseiro rebaixado, alerta de
limite de velocidade e manutenção

Renault

Duster

Zen MT

02 R$ 137.000,00 R$274.000,00
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programada, alça de segurança traseira, apoia
pé para motorista, banco traseiro rebatível
com 02 posições para encosto, bancos com
assento anti-submarining, barra de proteção
nas portas, bolsa porta objeto nas portas
dianteira e traseira, bolsa porta-revista no
encosto dos bancos dianteiro, brake light,
calotas integrais, capo retrátil com dobradiça
de segurança, chave canivete com
telecomando para abertura das portas vidros e
porta-malas, cinto de segurança dianteiro
retráteis de 3 pontos e central fixo de 02
pontos, comando interno de abertura da
tampa de combustível, computador de bordo
distancia consumo médio, consumo

instantâneo, autonomia, velocidade média e

tempo de percurso, computador de bordo,
console centra com porta-objeto e porta-copo
(2 dianteiros e 1 traseiro), com giros,
desembaçados do vidro traseiro temporizado,
detalhes internos na cor prata fosco (maçaneta
aros das saídas de ar), direção hidráulica, drive
by wire (controle eletrônico da aceleração),
embalagem com acionamento hidráulico,
espelho no para-sol lados motorista e
passageiro, faixa horizontal no painel com
tecnologia inset molding, faróis parábola,
faróis de neblina, ganchos de fixação de carga
no porta - malas, hsd (high safet drive) airbag
duplo (motorista e passageiro) e abs com abd,
hidrômetro digital (total e parcial), iluminação
do porta-malas, indicador grandual de
temperatura de água, indicador grandual do
nível do combustível, lane change (função
auxiliar para acionamento das setas indicando
troca de faixa). Limpador e lavador dos vidros
dianteiro e traseiro com intermitência,
limpador traseiro com acionamento
automático à ré, logo push (sistema de
abertura elétrica do porta malas, luzes de
leitura dianteira com dimmer (redução
aumento gradual de intensidade), para-brisas
degrade, para-choque maçanetas externas e
retrovisores na cor do veículo, porta-Iuvas
inferior com iluminação, porta óculos, relógio
digital, retrovisores externos com comando
interno mecânico, revestimento extreno na

coluna central das portas, revestimento porta-
malas completo, motor 1.6, flex., potência de
lOcv fetanol) e llScv (gasolina 16,5 kgfm
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(etanol e gasolina], transmissão manual de 05
marchas, suspensão: dianteira: mcpherson,
roda tipo independente e molas helicordial,
traseira: eixo de torsão e traseira: com barra

estabilizadora, cidade [km/l): 7,7 (etanol] e
11,2 [gasolina]. Estrada [km/I] 7,8 [etanol] e
11,2 [gasolina], freios ABS, peso 1.225kg,
altura [mm] 1.693 x largura [mm]: 1.832 x
tanque [1]/; 50 / porta-malas [1]: 475. 2.2 [e],
com giroflex e cirene.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de
dezembro de 2022.

[3. CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 274.000,00 [duzentos e setenta e quatro
mil reais]
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

14. CLAUSULA QUARTA - POTACAO ORÇAMENTARIA.

4.1. A despesa com a aquisição de veículos para atender as necessidades do
Departamento Municipal de Trânsito de Balsas MA - DMT/Balsas, correrá a conta dos
recursos orçamentários, conforme documento expedido pela Contabilidade do Município,
na classificação abaixo:

Órgão: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE BALSAS - DMT
Unidade: DMT - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE BALSAS

Ação
Função: 26 v
Sbfhnção: 782
Programa: 0191
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2-091
26.782.0191.2-091 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
DO DMT

Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos

500 Recursos não Vinculados de Impostos

LUCIANO SAUTO
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[sTcLAUSULA quinta - do PRECÒ E forma dê PAGÃM^^jTOT

5.1. O pagamento será efetuado a CONTRATADA em sua totalidade por meio de depósito
bancário após a entrega dos veículos no Setor de Transporte DMT, acompanhado da Nota
Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo setor competente, levando em conta os
termos dos itens do Edital.

5.2. O prazo máximo para a efetivação do pagamento será 10 [dez) dias úteis após o
recebimento definitivo dos veículos.

5.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES, deverá
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção
na fonte, dos tributos e contribuições, conforme Legislação em vigor.
5.4. O pagamento será creditado em conta corrente da contratada, através de ordem
bancária, devendo a Nota Fiscal ser emitida, sem rasura, em letra bem legível, em nome do
Órgão beneficiado com o devido n.- do CNPJ, informando o número de sua conta bancária,
o nome do Banco e a respectiva Agência.
5.5. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
aquela será devolvida a Contratada e o pagamento ficará pendente até que a mesma
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á
após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando
qualquer ônus para o Órgão beneficiado.

[6. CLAUSULA SEXTA - REAÍUSTE.

6.1. Não haverá reajuste dos preços contratados no objeto em questão, sendo estes,
portanto, fixos e irreajustáveis durante a vigência contratual.

7i CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES, LOCAL, PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENTO
DO OBJETO.

7.1. Os veículos deverão ser entregues após a requisição do Departamento Municipal de
Trânsito - DMT, sendo que o objeto deste será pedido conforme necessidade da Secretaria
solicitante.

7.2. A cada ordem de fornecimento fica estipulado o prazo máximo de até 30 [trinta) dias
para a entrega do objeto;
7.3. A entrega dos veículos será considerada recebida pela CONTRATANTE:

a) Provisoriamente, mediante recibo na Nota Fiscal pelo recebedor responsável, para
efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações;
b) Definitivamente, por Comissão designada composta de no mínimo 03 [três)
membros, no prazo de 30 [trinta) dias, mediante termo assinado, após a verificação
da qualidade e quantidade dos veículos; e conseqüente aceitação. A CONTRATANTE
rejeitará, no todo ou em parte, o que for fornecido em desacordo com este Contrato, e
o colocará à disposição do contratado para substituição, no prazo de 10 (dez) dias.
Enquanto não ocorrer a substituição do objeto rejeitado, o contratado fica sujeito às
conseqüências da mora. Ocorrendo pela segunda vez a rejeição do material, este
Contrato poderá ser rescindido.
c) Se a contratada descumprir qualquer prazo contratual, o DMT [Departamento
Municipal de Trânsito), poderá, sem prejuízo da outras medidas prevista no Contrato,
ou na Lei n® 8.666/93, deduzir do preço contratual, a título de multa, o valor

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197

f' Assinado de

LUCIANiií^porLUOANO
O SAUTQsAirro

COSTA^O-'^-
1660364-''«^®«r~-

3--' 202i(l5J)4-
396/ 1MI;M
/y -03W



D E

^nUmia a cons^çSo da cid^ qw queremos

equivalente a 0,1% [um décimo por cento) do preçò dos serviços a serem prestados
por dia de atraso, até que a realização dos serviços seja cumprida respeitando o limite
de 10% (dez por cento) do valor contratual dos serviços, quando o DMT
(Departamento Municipal de Trânsito) deverá rescindir o Contrato, aplicando à
Contratada a pena de suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar
com o Município.

7.4. O objeto desta licitação deverá ser entregue conforme Ordem dos Serviços emitida pelo
DMT (Departamento Municipal de Trânsito).
7.5. O DMT (Departamento Municipal de Trânsito) através do setor de Compras se obriga a
informar o endereço para a entrega do objeto, ressaltando que todas as unidades estão
localizadas no município de Balsas-MA.
7.6. Quando for o caso, os veículos deverão está assegurado contra qualquer problema e/ou
defeitos de fabricação. Caso algum veículo apresente defeito de fabricação, o fornecedor
deverá efetuar a troca do mesmo em 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação, sem ônus
adicional para a Administração Pública.
7.7. O objeto deste instrumento deverá ser entregue de acordo com a solicitação do DMT
(Departamento Municipal de Trânsito), obedecidas às especificações técnicas pertinentes e
se obriga a providenciar às suas expensas CIF, a substituição de qualquer parte dos serviços
no prazo de 05 (cinco) dias, no endereço indicado na Ordem de Serviço emitida pelo Setor
de Compras, desde que:

i  >

a) Não atenda as especificações deste Termo de Referência;
b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento dos Setores solicitantes;
c) Apresente falha ou impropriedade quando da sua utilização.

7.8. No caso de não serem tomadas providências dentro de 30 (trinta) dias da solicitação
para substituição mencionada no parágrafo anterior, o DMT (Departamento Municipal de
Trânsito) poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da empresa
fornecedora sem prejuízo de outras penalidades que lhe caibam;
7.9. Em caso de devolução do objeto por estar em desacordo com as especificações
dispostas neste instrumento, todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA.

18. CLAUSULA OITAVA - FISCALIZACAO.

8.1. A fiscalização/ gestão da execução para aquisição de veículos, estará a cargo do DMT
(Departamento Municipal de Trânsito), por intermédio do servidor LÁZARO PEREIRA DA
SILVA, MAT. N- 3104-1, designado para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA NONA OBRIGAÇÕES DA CONTRADA

9.1. Entregar o objeto de acordo com as especificações constantes no termo de referência,
9.2. Apresentar a garantia total do objeto contratado de no mínimo 05 (cinco) anos.
9.3. Manter as condições de habilitação do processo licitatório até o final do contrato.
9.4. Providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o saneamento de qualquer
irregularidade no funcionamento dos veículos fornecidos.
9.5. Executar a instalação dos equipamentos, acessórios, bem como, reparar todos os danos
e prejuízos que comprovadamente sejam de sua responsabilidade, quer seja ocasionados
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por materiais, equipamentos ou mào de obra em toda a área envolvida na execução do
objeto, bem como, por erro ou falhas na execução ou administração deste contrato.
9.6. Designar 01 [um] empregado como responsável pelo contrato firmado com o DMT,
para participar de eventuais reuniões e ser interlocutor da CONTRATADA, zelando pelo fiel
cumprimento das obrigações previstas neste instrumento.
9.7. A empresa vencedora deverá prestar assistência técnica durante a vigência da garantia.

9.8. A empresa vencedora deverá oferecer manutenção veicular na cidade de Balsas MA.

10. CLAUSÜLA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Efetuar o pagamento da aquisição feita na época de sua exigibilidade.
10.2. Executar as revisões periodicamente, conforme o plano de manutenção constante do
livreto de garantia que acompanha os veículos.
10.3. Designar servidor para promover o acompanhamento e a fiscalização do
fornecimento com vistas ao seu perfeito cumprimento, durante a vigência do contrato.
10.4. Aplicar a contratada as penalidades regulamentares e contratuais, quando for o caso.
10.5. Rejeitar no todo ou em parte, os veículos entregues em desacordo com as obrigações
assumidas.

PÁRAGRAFO ÚNICO - A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou
rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das
cláusulas e condições estabelecidas instrumento.

!ll. CLAÜSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n^ 8.666/1993 que será aplicada
de forma subsidiaria, conforme define o art. 9- da 10.520/10, o licitante/adjudicatário que:

a] Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento
equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b] Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
c] Apresentar documentação falsa;
d] Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e] Ensejar o retardamento da execução do objeto;
f] Não mantiver a proposta;
g] Cometer fraude fiscal;
h] Comportar-se de modo inidôneo;

11.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame
sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% [meio por cento]
por dia de atraso, até o limite de 10% [dez por cento], conforme determina o art N^ 86, da
Lei N2 8666/93.
11.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir
com a Prefeitura Municipal de Balsas/MA, e poderá cumular com as demais sanções
administrativas, inclusive com as multas previstas.
11.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N^ 87, da Lei N-
8.666/93:

LUCIANO SAUTO
a] Advertência por escrito; costa:0166036

4396 ̂
Assinado de forma digital
porLUOANOSAÚklí^^
COSTMr660364396

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000 ^^2022.05.0419:4133
C.N.P.3 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197



PREFEITURA DE

- ̂ nUnus a const^So da cidade que cremos

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20%
[vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Balsas/MA, por prazo não superior a 02
[dois) anos;
d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela
Administração da Prefeitura Municipal de Balsas/MA, será aplicado o limite máximo
temporal previsto para a penalidade 05 [cinco) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de
acordo com o inciso IV do art. N- 87 da Lei N- 8.666/93, c/c art. N- 7° da Lei N-
10.520/02 e art. 14 do Decreto 3.555/00.

11.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 [cinco) dias úteis, a
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse
prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro
do mesmo prazo.
11.6. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas/MA as sanções
administrativas previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.
11.7. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual.

I - PARA OS PROPOSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS:

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de
licitação ou na execução do contrato;

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) PRATICA CONCLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador,
visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo
licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) PRATICA DESTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o
objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspeção.

52. CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DO VEICULO.
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12.1. O prazo de garantia será no mínimo de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação,
sistema elétrico, caixa de marcha e motor de partida, sem limite de quilometragem, assim
como todas as peças que apresentem falha de material, a contar da data do recebimento do
objeto.

[13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos
I a XII e XVII do art. 78 da Lei n^ 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art.
80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de
Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n^ 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei n^ 8.666, de 1993.
13.4.0 TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS

SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

114. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES. :

14.1. É VEDADO A CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

[15. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n^ 8.666,
de 1993.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA-DOS CASOSOMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições
contidas na Lei n- 8.666, de 1993, na Lei n^ 10.520, de 2002 e demais normas federais de

licitações e contratos administrativos e, subsidíariamente, segundo as disposições contidas
na Lei n- 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais
dos contratos.

117. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICACAO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por
extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n^ 8.666, de 1993.

18. CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação,
conforme art. 55, §2° da Lei n- 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas
[duas] vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos
contraentes.

>Balsas/MA, J.O.... de.L/ÍTfíWS de 2022

DEPARTAMENTO MUNICIML DE TRANSITO DE BALSAS - MA

LUCAS DANIEL RODRIGUES DE ARAÚJO
CONTRATANTE r Assinado de lorma
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