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PREGÃO ELETRÔNICO NO O2S2O21

PRocEsso r-rcrlróRno Ho osgrzozi

CONTRATO N.O 163/2022, QUE ENTRE SI CELEBRATI O
MUNICíPIO OC CUÃ GRANDE/PE E A EMPRESA NADJA
SEYEÊO DA SILVA 09385055/í88, FARÂ OS F,,VS QUE SE
ESPECIFICA.

Aos 31 (ffinta e um) dias do mês de maio e 2A22, & um lado o tUl{lCiPlO t}E CHÃ GRANOE corn sede e foro
em Pemambuco, localizada à Avenida São Jose, no 101, Centro, Chã Grarde - PE, inscrita no C.N.P.J-/MF sob o
no íí.049.8061000í-30, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude, Sr. Joel Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Servidor Públíco, nomeado por meio do Decreto No
036 de 0i de seiembro <ie 2016, portacior cia Carieira cje icjerttidade no 5.322.402 SSPiFE, CPF nâ A27.AA3.264-12,
Ell COiüUNTO com o Secr#üo de Governo, Sr. Sérgio Fernandes dc Carvalho, bra§kaira, divorciado,
cornercianb, nomeado por meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de 20í8, portador da Carteira de lMidade
no 3.58í.163 SSP/PE, CPF n" &+9.468.8ô440, Íro uso da atribuição que lhe conture o ORlGlllAL, rete ato
denominado sirnpl*rnenb CONTRATANTE e a empÍesa i,ladia Severo da Silva 09385055488, inscrita no CNPJ
sob o n' 33.02í.0451000í-00, estabelecida ao Sítio Lua Clara, no 02 - Engenho Bom conselho - Zona Rural -
Amaraji - PE, CEP: 55.51il00, neste ato representada por sua representante legal, SÉ. Nadja Severo da Silva,
portadora da Carteira de ldentidade No ô.7ô9.761, expedida peia Secretaria eJe Defesa Social do Êstado de
Pernambuco, CPF/tllF No 093.850.55488, doravante delroÍninada CONTRATAIIA, pactuam o pÍesênte Contrato,
cufa ce@o é deconente Processo Liciffiório no O39lã)2í - Prcgão Ehtrônico tf Ozüfimã - Ata de
Reg*rtro de Preços n' ü)í/202í - doravante dmoÍninedo PROCESSO e que se regiená pela Lei Federal no 8.666
de 21 de junfn de 1993, e modificações subsê$rêites; pelos termos da proposta vencdora, parte integrante
deste conbato; pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado; atendidas as
ciáusulas, e condições que se enunciam a seguir;

CúUSULA PRmEIRA - DO OBJETO * Aquisição Oe ÁOUl, transportada em caminháo prpa, a frm de atender
as nêoes§idad€s das diversas Secretadas do ilunicípio de Chã Grarde no cornbate à seca durarte o per'íodo &
estiagern, conforne especificaçôes e quantidades indicadas no Anexo ll, parte integrante deste contrato
independente de banscrição.

Parágrafo Primeiro - O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no tocio ou em parte.

cúusuLA SEGI NDA - DA FII{ALIDADE - O obje{o dete Contrato destina-se ao desenvotuimento das
ativktades nsrnais das Secretarias Municipais e Dep€üarnentos conelacionados.

cúusutÁ TERCEIRA - Do PRAZO - O presente Contrato vÍgoraÉ até 31 de dezembro de 2o22, contados a
partir de sua assinatura, @endo ser pronogado, nos termos da legislação pertínente.

ctÁusul-A QUARTA - DO VALOR E CONDICÕES DE PAGATilENTO - Afibui-se a esse Conffio o valor de R$
4li0,80 (Anftcentos e oitenta reais e o{tenta centavos} referente ao valor total do o§eto prevfsto na Cláusula
Primeira, para a totalidade do período rnencionado na 0áusula Terceira, confornre detalhamento a seguir:

rTEir -

Parágrafo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mediante cráJito em conta corrente da contratada, por
ordem bancária, em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento definitivo, quando manüdas as
nesmas condições iniciais de habilítaçâo e caso não haja fato impeditivo pera o qual tenha concpnido à
contratada,

Parágrafo Segundo - Os pagamentos serão realÍzados integralrnente, em coÍTespondência com os produtos
efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

Parágrafo Terceiro - A nota fiscal devidamente ateslada deverá ser apresentada no setor contábil, na sede de
eada Orgão/EntirJade demanclante conforme o caso (VER ORDEM DE FORNECIMENTO/SERVIÇO).

PaÉgrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá apresentar:

Item Unid. Quant. Valor unitário R$ lVator total Rl

02 à seca durante o períodopara
M3 196
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a) CediÍicado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Cerüdllo tGgativa de Débitos Rdativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secráaria da Receita Federal do Brasil;
c) CerticHb Negetiva de DétÍtos Trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça ô Trabdho,
cornprovando a inexistência de débitos inadímplidos perante a Ju§iça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada.

Parágrafo Quinto - O pagamento será reaiizado, após a apresentação pela Contratada da nota fiscai
deúdamente preenchida e indicaÉo do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do
objeto.

Parágrafo Sexto - Nlio haverá, sob hipótese alguru, pagamento antecipado.

Parágrafo Sétimo - Nenhum pagamento seÉ efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será geracior de direito a reajustamento de preços ou à atualização monetária.

PaÉgrafo Oitavo - A nota fiscal que for apresentada com etro, ou observda qualquer círannstância que
desaconselhe o pagamento, será devdvida à contrirtada, para coneçáo e Íleslliê câso o prazo previsto no
parágrafo Ftneirc será interompirJo. A contagem do prazo previsto para pagarnerÉo será iniciada a partir da
respectiva regularização.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagamentos imputáveis à contratada não gerarão direito a qualquer
aíhlalizaçáo.

Parágrafa l)écimo - A adiudicatáÍia rtu p*rá apresertar nota fiscallfatura corn CNPJ/IIáF diverso & registrdo
no Contrato.

Parágrafo Dácimo Primeiro - Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou cie
qudquer ouba natreza resuttantes da execução do contato.

CútfSUUf Qut{TÂ - oA ATUAUZACÃo KB{ETÁfiHA - Ocoff€rdo sraso no pagaÍrBnto, e &de gue pffa
tanto, a contratada não tenha conconído de alguÍna fonna; haverá incidência de atualizaçáo rnonetária sobre o
valor devido, pela variação acumulada do IPCA/IBGE oconida entre a dah final prevista para o pagamento e a
data de sua e-Íetiya realização.

e úUSULA SP(TA - OO REAJUSTE - Não será concedido reaJuste ou coffeçâo monetâria ao valor do Conúato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilÍbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mêdiantê a
supenrcnÉncia de Íato imprevisível nos ternosi e Íorma estabêlecida no artigo 65, inciso lt, d da Lei 8.66643
rnadiante provocação da contratada, cuja pretensão derrerá estar stficientemente conprovada atravée dc
documento(s).

cúu§utÁ sÉTlllA - oA ExEcuÇÃo Do oBJETo Do GoNTRATO - As Secrerarias do Município de Chá
Grande aerão reeponsáv€is pe*o recet*nento e conferàrcia dos pro&.rtos :r*regues. Será procedirta a verifrcação
de acordo @m as caraclerÍsticas descritas no termo de referência, sendo posteriormente aÍerida aconformidade.

PaÉgrafo Primeiro: Os produtos deverão ser entregu€s diretamente nas Secretarias Murncipais, em até 01 (um)
dia, após o recebimento do pedido, nos locais indicados abaixo, quando da emissão da ordem de fornecimento:

Parágrafo Segundo - No ato da entrega o servidor responsável pelo recebimento deverá observar se o produto é
compatível com a descriçâo do produto licitado.

Parágrafo Terçeiro - sejam icientificacios probiemas ereu discrepá em relação às especificaçóes

ÔRGÃO'ENTIDADE Endereço
Prédio Sede da PreÍeitura Municipalde Chã Grande Avenida São José, '101

Departamento de Tributação Rua Joâo Betista de Vasconcelos, 131
Secretaria Municipal de lnknÍura e Secretaria Mtrnicipal

de Meio Ambiente Rua Tiago Barbosa, S/No

Secretaría Municipal de Agricultura Rua Joâo Batista de Vasconcelos
Arquivo Municipal Rua Manoel Faustino de Queiroz
Mercado Municipal Avenida São José

Núcleo de Segurança - Guarda Municipal Rua José Alves Varela
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apresentadas no parágrafo anteríor, a iicitante vencedora adjudicatária deverá substituir o(s) produtos
irnediatamente.

Prrágrefo Quarto - Os produtos somente serão acdtos se estiverem pbnamente de âcordo oom as
especificações apresentadas no parágrafo segundo e parágrafo terceiro desta Cláusula respectivamente,
anteriormente exigidas no termo de referência deste procedimento licitatório e seus anexos.

Parágrafo Quinto - Será designacjo o servicior Joseildo Severino dos Santos, rnatrícula 347669, Secretário
Municipal de Agricultura, como GESTOR DO CONTRATO e o servidor Edmilson Severino de Santana, rnafícda
000377, Tecrico Agrícola, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanharnento e frscafização da
entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução e determinação,
tudo o que fior necessário à regularizaçfu de falhas ou defeitos observados na execução do Contrato.

CIáUSUI-A OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO - A subcontratação depende de autorização prévia da
Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratação cumpre os requisitos de qualificação técnica, aiém da
regularidacle fiscale trabalhista necessários à execuçâo do objeto.

Parágrafo Prirneiro - A Contratada, na execuçáo do contrato, sem prejuízo das responsabrlidâdes contratuais e
legais, poderá subcontratar parte do objeto deste termo de referência, até o limite máximo de 30%, com previa
autorização da Secretaria de Agricultura do Município de Chã Grande.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontratação, permaRece a responsabilidade integrai da
ConHada pela perhita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisáo e coordenação das dividades da
subcontatação, bem como responder peranê a Contratante pelo r§oroso cumprimenb das obrigações
contratuais conespondentes ao o§eto de suboüratação.

cúusul-A NoNA - DAs oBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - É responsabitidade da CONTRATADA a
execução objeto contratual em estreita observância da legislação vigente para contratações públicas, as
especificações técniças contidas no editaÍ ê seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as seguinEs obrigações:

a) A enqpresa Contratada ficará obr§ada a trocar, incdbtans*e, os produtas que vbr a ser recusado,
sem nsrhurn custo adicional para a CONTRATAT'ITE.
b) Conúatada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas deconentes do fomecimento
dos prodúos, mâode-obra, necessário à boa e perfeita entrega dos produtos. Responsabiliza-se, também,
pela idoneidade e pel<l comportarnento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por
qrJais$er prejuÍzos que se.1am.
c) Entendimento com o Município de Chã Grande objetivando evitar intemrpçôes ou paralisaçôes durante
a entrege dos produtos.
d) Entregar o obje[o da presente proposta nas condiçóes e prazos estâb€lecidos seguindo orientaç&s do
Município de Chã Grande.
e) Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tributos que incÍdirem sobre o objeto contratado.
D Responsabilizar-se pela procedêneia, qualidade e entrega dos produtos.

cúust lá oÉoml - DAs oBRlGAcÔES po CoNTRATAi{TE - São obrigações do MunicÍpio de Chá
Grande/PE:

a) Contratante deverá, a seu critério, e através de funcionários da Secretaria Municipal de Agricuttura ou
de pessoas previamente designadas, exer@r ampla, inestrita e pêrmanente fiscalização de todas as fases
do fornecimento cio objeto contratado e do comportamento do pessoal da Contratada, sem prejuizo da
okignção desta de fiscalizar seus ernpregados.
b) Conffiante náo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratade coÍn terceiros,
ainda que vínqiados à execuçâo do presente contrato, bem como por qua§ter dano causado a tercoiroe
em decorrência de ato da CONTRATADA e de seus ernpregados, pre.postos ou subordinados.
c) Acompanhar a entrega dos produtos e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da
Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
d) Fornecer as instruçôes necessárias à execução da entrega cios pro<Jutos e cumprir coín os pagamentos
nas condições dos preços pactuados.
e) Proceder a mais arnpla fiscalização sobre o fiel crrnprimento do obleto deste instrumento, sem preiuízo
da reponsatÍlidade da contratada.

cúusul-A DÉclMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - Com tundamento no Art. 7" da Lei Federat n.o
1O.52A[2W2, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cincv) anos, sem
cominagões legais,

prejuízo cie muita cie aié 30% (trinta por cento), cio vaior para ARF e demais
seguintes casos:

^
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ai Apresentar documentação falsa;
b) Enseiar o retardarnento da exeangáo do obieto;
c) Falhar na execuçâo do contrato;
d) Nâo assinar a Ata de RegôstÍo dê Preços e Cofitrato no prezo estabelecido;
e) Corportar-se de modo inidôneo;
f) Não manüver a proposta;
g) Deixar de entregar documentação exigida no certame;
h) Cometer fraude fiscai,
i) Fizer declaração falsa.

Parágrafo Prirneiro - Para condúas descritas nm alíneas "a", 'd', "e', 'f', "g'; "h' e 'i', será eplicade rnulta de no
nÉxirno 3Ooá (trinta por cento) do valor do contrato.

Parágrafo Segundo - O retardamento da execução previsto na alÍnea "b', estará configurado quando a
Contratada.

a) Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data
mnstante na ordêÍÍl de forrecirnento;

b) Deixar de rcalizar, sem causa justiÍicada, as obrigações definidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercalados.

Parágrafo Terceiro - Será cjeduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução cjo contrato, de
gue üda a alínea "c', o valor reldivo às mu[as aplicadas ern razão do Parágrafo Sexto.

Parág*:afo CturÍto - A fâlhe na exeorção do contrato previs*a no subitem 'c" e§ará configurada quando a
Contrdada se enquadrar em peb nrenos urna das situações previstas na tabelia 3 do ltern Parágrafo Sexto desta
cláusuta, rspeitada a graduação de infraçôes conÍorme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente.

Parágrafo Quinto - O comportamento previsto no Parágrafo Quarto estará corfigurado quando a Contratada
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo úníco, 96 e 97, parágraÍo único, da Lei n"
8.666/19S3.

PaÉgrafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA

TABELA 3

Greu da lnÍraçâo Pantos da lnfracão I

1 2
2 3
3 4
4 5
5
6

I
10

Grau Gor199pq4çlQ4çia
1 o valor da de fomecimento a se refure o da
2 0,4% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obrigaÇão.
a 0,8% sobre o valor da ordem de fcrnecimento a que se rqfere c descumprimento da cbngação.
4 1,6% sobre o valor da ordem de fornecimento a qtE se refure o descumprimento da obrigaÇão.
5 3,2oÁ sobre o valor da ordem de forneçimento a que se refere o descumprimento
6 4,0% sobre o valor da ordern de fornecimento a que se refere o descumprímento da obriqação.

Item DescriÇão Grau lncidência

1
Executar Íornecrmento rncompleto, pallaüvo, provrsôno como por caráter
permanente, ou cleixar de providenciar recompositÉo compbmentar. 2 Por Ocorrência

2
Fornecer informação pérÍida de fornecimento ou substituir
ltcitado por outro de quatidade inferior

material
2 Por Oconência

3 ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,
os fornecimentos contratados.
Suspender

6
Por dia e por tarefa
designada

4 Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do obieto do \6) Por Ocorrência
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contrato.

5
Recusar a execu@o de fomecirnento determinado pela Fiscalização,
sem motivo iustificado.

5 Por Ocorrência

6
Permitir situação que crie a possÍbilídade de causar ou que cause dano
físico, lesão corporal ou consequências letais. 6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer equÍpamentos ou
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorizaÇão prévia. 1

Por item e
oconência

por

I Manter a docurnentaçâo de habilitaçâo atualizada I
Por item e por
ocorrência

I Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
Fiscalização. 1 Por Oconência

10
Cumnrir determinaeão da Fiçealizaaãa nara nonlrnlc ríc rnesen rlc scr15

funcionários.
1 Por Ocorrêncía

11
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da
Fiscalizacão. 2 Por Oconência

12
Cumprir quaisquer dos ítens do contrato e seus anexos não prevístos
neste tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela
unidade Íiscalizadora.

3
porPor item e

oconência

13
Entregar a garantia contratual eventuaimente exigida nos termos e
razos e§iDÚados. I Por dia

Parágrafo Sétirp - A sanção de multa @erá ser apicada à Contratda juntamente com a de impdinento de
licitar e contatar estabelecida no CagrÍ desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As inÍrações serão consideradas reincidentes se, no prÉvo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicação da penaiidade, a Contratada cometer â mesma inÍração, cabendo a aplicação em dobro cias muitas
corresporuCerúes, sem prejuízo da rescisão contratual.

Parágrrafo Hono - Nenhurna penalidade será a$ieada sem o devido Processs Administrativo de Agicação de
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o dispasto no Decreto Eshdual ao 42.19112O15 e no Decreto Estadual
no 44.948f2A17.

Parágrafo Décimo - A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser çiescontado cio pagamento a
ser efeürado ao contratãdo"

Parágrrafo Décimo Prírneiro - AEós esgdados m neios de execução direta da sanção de multa irdicados no
Parfurrafo Décimo acima, o conkatado será notificdo para reco*rer a importância devida no prezo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicação oficial.

Parágrafo Décimo §egundo - Deeorrido o prãzo previsto no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratante
encarninhará a nnrtta para cobrança judicial,

Parágrdo tkimo Terceiro - A Adminietração poderá, ern situações excepcionais devidasente rnotivdm,
efetuar a retenção cautelar do valo'r da multa antes da conclusâo do procedinrento administratiyo.

CLÁUSULA DÉclirA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parciat do presente Contrato ensejará
a sua rescisâo, com as eonsequências contratuais e as previstas em lei oureguiamento,

Parágrafo Primeiro lnadimplemento imputável à contratada - O contratante poderá rescindir
a&ninistrativarnente, o presente Contrato nas hiÉteses previstas no artigo 78 l a Xll e XVll da Lei 8.666/g3 sem
que caiba à contratada direito a qualguer indenízaÉo, sem prejuízo das penalidades pertinentes e{n proc(;5so
administrativo regular.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato poderá ser reseinçiido coRseRsuaimente, meeiiante a ocorrêneia da
hipôtese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666193.

PeÉgrafo Terceiro - O presente Contrato podeÉ ser rescirdido amigavetnente, por acordo entre as partes;
reduzida a termo no processo de licitação, desde gue fiaja conveniência para a Administração. Artso 7g, ll da Lei
8.666t93.

Parágrafo Quarto - Este Contrato
vigiente. Artígo 79, lll da Lei8.666/93.

poclerá ser rescindido judicialmente nos termos da iegisiação processuai
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Parágrafo Quinto - Quando a rescisão ocorrer com fundamento nos incisos Xli a )O/ll do artigo 78 da Lei
8.ô66/93, sem gue haja cuha da confatada será es*a ressarcida dos prejuÍzos reguliannente comprovados que
hoLÍtíêr soífrido. Artigo 79 parágrafo 2o da Lei 8.666193.

Parágrafo Sexto - A rescMo administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada.
Artigo 79 parágrafo 1o da Lei 8.ô66/93.

cúusuLA DÉclMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da
contratda o pagaÍnento de tributos, tarifas e despesas decorentes da execuçáo do objeto deste Contrato.

ParágraÍo Único: Serão da contratada todas as despesas decôrÍentas d€ êrrcàrcos trabalhistas, previrÍenciffios,
fiscais e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. AÍt'go 71 da Lei8.66fl93.

cúusulâ DÉctIúA QUARTA - DoS RECURSoS oRÇAMENTÁFtloS - As despesas deconentes deste
contratocorrerãoporÇontadosrecursosaseg@000_SecretarradePlaneJamento-
{JniJade: 14OO1 - Secretaria de Plar$amo*o - Atividade: U.121.417.2.51 - Manutenção da Secretaria de
Planejarnento - Elemento de Despesa: (1110) - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

CLÁUSUU DÉCHA QUtilTA - DA RESPOIISABILIDADE CIML - A contratada responderá por perdas e danos
que vier a softer o contratante, ou terceiros, em razáo de açâo ou omissão, dolosa ou culposa, da contratada ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; não
excluindo, ou redrzindo esta responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento pelo contatante. Artigo 70 da
Lei 8.666193.

cúusuLÀ oÉctttl sExTA - Dos AcRÉsctMos E suPREssÔEs - A quantidade inicialmente contratada
poderá ser acresckJa ou suprimida dentro dos limites previstos no parágrafo prineiro do artigo 65 da Lei no

8.666193.

CúUSULA OÉCmA SÉTIMA - DAS ALTERACÕES - As alteraçÕes, porventura necessárias, ao born, e frer
anmprimento do obpto deste Contrato serão efetivadas na forma do art§o ô5 da Lei 8.666193, atravráo de Termo
Aditivo.

CúUSI LA DÉcln^ CITAVA - IIO FORO - O Foro do presente Contrato será o da epmarca de GravatíPE,
excluído qualquer outro.

E, por estarem justos, e acorciacios, firmam o presente Contrato
legal, na preserça das testemunhas que também assinam.
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AV. Sôo José. no l0l, Centro. Chõ Gronde-PE. CEP 55.ó36-000
E-moil ouvidorio@chogronde.pe.gov.br 
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