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CONTRATO N.O 22512022, QUE E'VIRE SI CELEBRA'T O
MuNtciplo DE cHÁ GRANDE/PE E A EMqRESA NADJA
SEVERO DÁ SILVA 09385055488, PARA OS F"I'S QUE SE
ESPECIFICA.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de Julho de 2022. de um lado o MUNICíP|O DE CHÃ GRANDE com seCr e foro
em Pemambuco, localizada à Avenida São José, no 101, Centro, Chã Grande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o
n" í í.049.806/000í -90. nesie ato representado pelo SecretáÍio de Educação. Esportes, Cultura, Turismo e
Juventude, Sr. Joêl Gomes da Silva, brasileira, divorciado, ServidoÍ Público, nomeado por meio do Decreto No
036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldentidade no 5.322.402 SSP/PE, CPF no 027.009.2 -12.
ÊM CONJUNTO com o SecÍetário de Govemo, Sr. Sérgio Fernandes de Carvalho, brasileirã, divorciado,
comerciante, nomeado por meio do Decrelo No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteira de ldenlidade
no 3.581.163 SSP/PE, CPF n' 649.468.864-00, no uso dâ alribuiçáo que lhê confere o ORlclNAL, neste ato
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Nadja Severo da Silva 093850554EE, inscritâ no CNPJ
sob o n" 33.02í.04510001-00, estabelecida ao Sítio Lúa Clara, no 02 - Engenho Bom conselho - Zona Rurâl -
Amaraji - PE, CÉP: 55.51S000, nestê ato rêpresentada por sua representante legal, Sf. Nadja Severo da Silva,
poÍtadora da Carteira de ldentidade N0 8.789.761, expedida pela Secretaria de Defesa Social do Estâdo de
Pernambuco, CPF/MF N" 093.850.554-88, doÍavanle denominadã CONTRATADA, pactuam o presente Contrato,
cuJa celebreçáo é decorrente Processo Licitatório no 03912021 - Pregâo Eletrônico no 02512021 - Ate de
Registro de PÍeços n'00í/202í - doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.66ô
de 21 de junho de 1993, e modifcaÇões subsequentes; pelos leÍmos da proposta vencedora, paÍtê integrante
deste contratoi pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos preceitos de direÍto público, aplicando-se-lhes
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contralos e as disposiçõês de diÍeito pÍivadoi atendidas as
cláusulas, e condiçôes que se enunciam a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA - DO OB.JETO - Aquisição de ÁGUA, transportada em câminhão pipa, a Íim de atênder
as necêssidades das diveÍsas Secretaíias do Município de Châ Grande no combate à seca durante o periodo de
estragem, conforme especificáções ê quantidades indicadas no Anexo l!, pal1e integrante desle contrato
independênte de transcriçáo.

Parágrafo Primeiro - O presenle Contrato náo poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

cúusuLA SEGUNDA - OA FINALIDADE - O objeto deste Contrato destina-se ao desenvotvimento das
atividades normais dãs SecretaÍias Municipais e Oepaítamenlos coÍrelacicnados.

cúusuLA TERCEIRA - DO PRAZO - O pÍesenie ContÍato vrgorará atê 3í de dezembro de 2022, contados a
paÍtir de sua assinâtura, podendo ser prorrogado, nos teÍmos da legrslação pêrtinente.

cúUSULA oUARTA - DO VÁLOR É COl,l ES DE PAGAMEN'iO _ Atribui-sê a esse Contrato o valor de R$
933,80 (Novecentos e trintâ e rês reais ê oitênta centavosi r--ferertê ao valor total do obieto previsto na
Cláusula PÍimeira, para a totalidade do períodc mencionado na Cláusula Terceira, conÍorme detalhamento a
seguir:

ITEM - 25% ViNJ'E E C

te á seca durênte o periodo

PaÉgrafo PÍimeiro - Os pagamentos sêráo efetuados mediante crédito êm conta corrente da contratada, por
ordem bancária, em até 30 (trinta) dias conseculivos, a contaÍ do recebimento deÍinitivo, quando mantidas as
mesmas condições iniciais de habiiltaçác e caso não haja íato impeditivo para o qual tenha concoírido à
contratada

PaÉgÍafo Sêgundo - Os pãgâmentos seráo .êaiizados integr3irrente, em coírespondência mm os produtos
êfetivâmente entrêgues no mês anteíicr ao do pâgamento.

Perágrafo Terceiro - A nota Íiscal dêvidâment: atestada dêveiá ser apÍesentade no setor contábil, na sede de
cada Órgão/Entidade dêmandanle confcrme o caso (VÊR ORDEM DE FôRNECTMENTO/SERVIÇO).

Parágrafo Quarto - Por ocasiêo dc pagame o a ccntÍalada apresentar:

Unid. Va!oÍ u'1itário R$ Valor total R§

N:] 406 933,80,ac

chã )r
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a) Certificado de Regularidâde do FGiS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS;
b) Certidáo Negativa cje Débitos Relatrvos a Tributos Fêdêrais, Dívida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) CeÍtidáo Negativa de Débitos Trâbalhislas - CNDT, expedidâ pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadrmplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Êstadual e Municipal do domicilio ou sede da contratada.

PaÉgrefo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresentação pela Contratada da notâ fiscal
devidamênte preenchida e indicação do banco, agência e conta bancáriâ da empresa que receberá o valor do
objeto.

Parágrefo Sexto - Não hâverá, sob hipôtese alguma, pagamento antêcipâdo.

ParágraÍo Séümo - Nenhum pagaÍnento será efet,Jaiiô â âdjudicatária enguanto pendentê de liquidação qualquer
obrigaÇáo. Esse fato náo será gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualizaÇão monetária.

Parágrafo Oitavo - A nota fiscâl que for apresentada com erro, ou observada qualquêr circunstância que
desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para correçáo e nessê caso o prazo previsto no
parágrafo primeiro seÍá interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da
respecliva regulaÍizaÉo.

Parágrafo Nono - Eventuais atrasos nos pagâmentos imputáveis à contratada não geraÍáo direito a qualquer
atualizaÇão.

PaÍágrafo Décimo - A adjudicatária náo podêrá apresentar nota Íiscal/fâtura com CNPJ/MF diverso do registrado
no Contrato.

Parágrafo Oécimo PÍimeiro - Deverão estaÍ inclusos nos preços apresentados todos os gastos do Írete,
embalagêm e lodos e quãisquêr tributos, sêjâm eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de
qualquer outra natureza resultantes da êxecuÉo do contrato.

CúUSULA QUINTA - DA ATUALIZACÃO MONETÁRÁ - OcoÍrendo atrâso no pagamento, e desde que para
tanto, a conlÍatada não tenha concoÍrido de alguma forma; haveÍá incidência de atualizaçáo monetáÍia sobre o
valoÍ devido, pela variaÉo âcumulada do IPCAJIBGE oconida entre a data Íinal prevista para o pagamento e a
data de sua efetiva realização.

CL,AUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Náo seÍá concedido rêajustê ou correção monetária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o reequilibrio econômico-Íinanceiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisÍvel nos lermcs e foÍma estabelecida no artigo 65, inciso ll. d da Lei 8.666193
mediante provocaÉo da contratada, cujâ pretensão deverá estar sufcientemente comprovada alravés de
documento(s).

cúusuLA SÉTIMA - DA EXECUCÃO DO OBJETO DO CONTRATO - As Secretarias do Municipio le chã
Grande serão responsáveis pelo recebimento e conferência dos pÍodutos entregues. Seé pro€edida a veriíicâÉo
de acordo com as caracteristicas descÍitas no termo de Íeferência, sendo posteriormenle aÍerida aconformidade.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverâo ser gntregues direlarnênle nas Secretarias Municipais, em até 01 (um)
dia, após o recebimento do pedido, nos locais indicados abaixo, quando da emissão da ordem de fornecimênto:

Públicos Municí e

Núcleo de - Guarda il4unici

Parágrafo Segundo - No ato da entrega o servi
compatível com a descriÇâo do produto licilado.

doÍ responsável pelo recebimento deverá observar se o produto é

Parágrafo Terceiro - Caso sejam idenlificados pÍoblemas e/c pâncias em relaçâo às especificaÇões

ENTIDADE
Prédio Sede da Prefeiture lvlunic de Chã Grande

End o
Avenida Sáo José 101

Departamento de TributaÇáo Rua Joáo Batista de Vasconcelos, 131

Rua Tiago Barbosa, S/No
Secrelaria Municipal de lnfraestrutura e Secretaria lúunicipal

de Meio Ambiente
Secretaria l\,lunici lde ncuitu ia

uivo Munici
Rua Joáo Bâtista de Vasconcelos

Rua Manoel Fâuslino de Oueiroz
lüercâdo líunici al Avenida Sáo Josê

Rua José Alves VaÍela

Chã Grande
üt'- lla . lla1.t ,.
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apresentadas no paÍágraío anterioí
imediatamente.

licrtante vencedora adjudicatária deverá substituir o(s) píodutos

Parágrâfo QuaÉo - Os produtos somente seráo aceitos se estiverem plenamente de acordo com as
especificações âpresentâdas no parágrafo segundo e parágrafo terceiro desta Cláusula íespeclivamente,
anteriormente exigidas no termo de referência deste procedimento licitatóno e seus anexos.

Perágrefo Quinto - Será designado o servidor Joseildo Severino dos Santos, mâlricula 347869, Secretário
Municipal de Agricultura, como GESTOR DO CONTRATO e o servidor Edmilson Severino de Santana, matrícula
000377, Técnico Agricola, como FISCAL DO CONTRATO, rêsponsável pelo ammpanhamento e Íiscalizaçáo da
entrega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execuÇâo e determinação,
tudo o que Íor necessário à íegularizaÉo de falhas ou defeitos observados na execuÉo do Contrâto.

cúusula olTAvA - DA suBcoNTRATAcÀo - A subcontrataÉo depende de autorizaÉo préviâ da
Contratante, a quem incumbe avaliar sê a subcontratação cumpre os requisitos de qualiílcaÇáo técnicâ, além da
regularidade Íiscâl e trabalhista necessários à execuÉo do objeto.

Parágrafo PÍimeiro - A ContÍatada, na execução do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais. poderá sub@ntrâtâr parte do objeto deste termo de reÍerência, até o limite máximo de 30%, com prévia
autorização da Sêcretaria de Agricultura do Municipio de Chá Grânde.

Parágrafo Segundo - Em qualquer hipótese de subcontrataÇáo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execuÉo contÍalual, cabendo-lhe realizâr a supervisão e coordenaçáo das atividades da
subcontrataÉo, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumpÍimento das obr'gações
contratuais conespondêntês ao objeto da subcontrataçáo.

cúusuLA NoNA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA - É responsabitidade da CONTRATADA a
execução ob.ieto crntratual em estreita observância da legislaçáo vigente para contÍalaÉes públicâs, as
êspecificações técnicas conticias no edital e seus ãnexos, bem como em suas propostas, assumindo integÍalmente
as seguintes obrigaçôes:

a) A empresa Contratada Íicárá obrigada a trocar, imediatamente, os produtos que vier a seÍ recusado,
sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE.
b) Contretâda assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decoÍrenles do fomecimento
dos produlos, mão-de-obra, necêssário à boa e perfeita entrega dos produtos. Responsabiliza-se, também,
pela idoneidade e pelo compoíamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e âinda, por
quaisquer prêjuizos que sejam.
c) Entendimento com o Município de Chã Grande objetivando evitar interrupçóes ou paralisações durânte
a entrega dos produtos.
d) Entrêgar o objeio da presente proposla nas condiçôês e prazos êslabelecidos seguindo orientações do
Municipio de Chã Grande.
e) Comprovar, a qualquer momênto, o pagamento dos tributos que incidirem sobre o objeto contralado.
0 Responsabilizar-se pela procedência, qualidade e entrega dos pÍodutos.

CúUSULA DÉctMA - DAS OBRTGACÔES DO CONTRATANTE - São obrigaçôes do Municipio de Chã
Grande/PE:

a) Contratanle deverá, a seu critêÍio, e através de funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura ou
de pessoas previamente designadas, exercer ampla, iÍrestrita e permanente fiscalização de todas as fases
do fomecimento do objeto contrâtado e do comportamento do pessoal da Contratada, sem pre;Jizo da
obrigaÉo desta de fiscálizaÍ seus empregados.
b) Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execuçáo do presente contÍato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em deconência de ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados.
c) Acompanhar a entrega dos produtos e avaliar a sua qualidade, sem prejuizo da responsabilidade da
Contratada, podendo re.ieitá-los, mediante justifcativa.
d) Fornecer as instruçôes necessáias à execuçáo da entrega dos produlos e cumprir crm os pagamentos
nas condiÇões dos preços pactuados.
e) Proceder a mais ampla fiscalização sobre o Íiel cumpÍimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo
da responsabilidade da contratada.

cúusuLA oÉctul pntnetna - DAS PENALTDADES - Com fundamento no Art 7' da Lei Federal n.ô
10.52012002, Íicará impedido de licitar e côntratar com a Administraçáo Pública Municipal, pelo prazo dê até 5
(cinco) anos, sem prejuízo dê multa
cominações legais, nos segulnles casos

de ate 30% (trinta por , do valor estimado para ARP e demais
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Parágrafo Primeiro - Para condulas descritas nas alineas "a", "d", 'e", "f, "9"; "n" e "i", será aplicada multa de no
máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato

Parágrafo Segundo - O retârdamenlo da execuçâo previsto na alínea "b', estará mnÍigurado quando a
Conlratada:

e) Deixar de iniciar, sêm câusa justificada, a execuçâo do contrato, aÉs 07 (sete) dias, contados da data
constante na ordem de Íornecimento;

b) Dêixar de ÍealizaÍ, sem causa iustiÍicada, as obrigações deÍinidas no contrato por 03 (três) diâs seguidos
ou por 10 (dez) diâs intercâlados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valoÍ da inulla aplicada em razão de falha na execuÉo do contrato, de
que trata a alínea'c", o valor relativo às muttas aplicadas em razáo do Parágrafo Sexto.

PaÉgrafo QuaÍto - A falha na execução do contrato prevista no subitem "c" estará configuradâ quando a
Contratada se enquadraÍ em pelo menos uma das situaçÕes previstas na tabela 3 do item ParágraÍo Sexto desta
cláusula, respêitada a graduaçáo de infraÉes conforme a tabela 1 a seguir, e alcançâr o total de 20 (vinte) pontos,
cumulativamente.

TABELÂ ,I

Grau da lnfraÇâo Pontos da lnfÍação
2
3

3 1
4

6
8
10

Perágrâfo Quinto - O comportãmento previsto no Parágrafo Ouarto estará conÍgurado quando a ContÍatada
execular atos lais como os descÍitos nos arligcs 92, parágÂÍo único, 96 e 97, paÍágrafo único, da Lei no
8.666í993.

TASELA 2

1,6% sobre ô valor da ordem de fornecintento a ue se refere o descum Íimento da obri a
3,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a ue se reÍere o descum rimento da obri a
4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a ue se reÍerê o descum Íimento da obri a

TABELA 3
Item Descrição Grâu

Executar fornecimento incompleto, paliativo. provisório como por caráteÍ
permanente, ou deixaÍ de providenciar recomposiÇão cornplemenlar. 2 Por Ocorrência

2 2 Por Ocorrência

3 6 Por dia e por tarefa
desiqnada

5 Por Ocorrência

lncidência

lrcitado or outro de ualidade infe.ior

2

o
o

4 dJ ob do

Grau
I
2

0,2% sobre o valor da ordem de fcrnêcinrento a
0,4% sobre o valor da ordem de íornecimento a

ue se refere o descum rimento da obri a
ue se refere o descum rimento da obri a

3 0.8% sobre o valor da ordêm de íornecimento a ue se reÍere o descum rimento da obri a
4
5
6

J/
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a) Apresentar documentaÇáo falsa,
b) Ensejar o retardamento da execuçáo do objeto;
c) Falhar na execução do contratoi
d) Náo assinar a Ata de Registro de Preços e Contrato no prazo estabelecido;
e) CompoÍtâÍ-se de modo inidôneo;
0 Náo mantiver a proposta;
g) Deixar de entregar documentaÉo exigida no certame,
h) Cometer fraude Íiscal;
i) Fizer declaraÉo Íalsa.

PaÉgrafo Sêxto - Pelo descumprimentc das obrigâçóes contratuais, a AdministraÉo âplicará multâs conforme a
graduãÉo êstabelecida nas tabelas seguantes:
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1

Corr€spondência

1

Fornecer informaçáo pêrÍida de fomecimento ou substituir material

Suspender ou inlerrompei', salvo rnctivo de força maior ou caso fortuito,
os fomecimentos contratados.
Utilizar as dependências dâ Contratante para fins dilErsos

\)
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contrato

5
Recusar a execução de fomecimento determinado pela Fiscalização,
sem motivo justificado.
Permitir situaÉo que crie a possibilidadê de causar ou que cause dano
fisico, lesão corporal ou consequências leiais.

5 Por Ocorrência

6 6 Por Ocorrência

7 1
Por item e por
ocorrência

Retirar das dependências do Côntrãtante ouaisquer equipamentos ou
materiais de consumo istos em contrato, sem autoriza revta

S SEGUIR DEIXAR DE:

Parágrafo Sétimo - A sanÉo de multa poderá ser aplicada à ContÍatada juntamente com a de impedimento de
licitar e contratar estabelecidâ no Caput desta cláusula.

Parágrafo Oitavo - As infraçôes serão mnsidêradas reincidentes se, no pÍazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicação da pênâlidade, a Contratada cometer a mêsma infraÉo, cabendo a aplicaÉo em dobro das multas
correspondentês, sem prejuízo da rescisão cofitratual.

PaÉgrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de
Penalidade - PAAP, devendo ser obseÍvâdo o disposto no Oecreto Estadual no 42.19112015 e no OecÍeto Estadual
no 44.94812017.

Parágrafo Décimo - A critério da autoridade competente, o vâlor da multa poderá ser descontado do pagamento a
ser efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuçáo direla da sançáo de multa indicâdos no
Paégâío Décimo acima, o contratado será nôtificado para recolher a imporláncia devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da comunicação oficial.

Parágrefo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previslo no Parágrafo Décimo Terceiro, o contratantê
encaminhará a multâ para cobrança ludiciai.

PaÍágrefo Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situaçóes excepcionais devidamente motivadas,
efetuar a rêtenÉo cautelaÍ do valor da multa anles da conclusão do procedimento adminislrativo.

CúUSULA OÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A rnexecuÇão totai ou parcrat do presênte Contrato ensejará
a sua rescisâo, com as consequências contraruais e as previstas em lei ou regulamento.

Parágrafo Primeiro - lnadimolernento im vel à contratâda O contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente Contrato nas hipôteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll dâ Lei 8.666/93 sêm
que caiba à contratada direito a qualquer indenização, sem prejuizo das penalidades peíinentes em processo
administÍativo regular.

Parágrafo Segundo - O presente Contrato podeÍá ser rescindido consensualmente, mediante a ocorrência da
hipótese prevista no inciso XVll do artigo 78 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Têrceiro - O presente ContÍalo poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes;
reduzida a termo no processo de licitaÉo, desde que ha.ia conveniência para a Administrâção. Artigo 79, ll da Lei
8.666/93.

Parágrefo QuaÍto - Este Contrato poderá ser rêscindido judicialmente nos termos da lêgislação processual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.666/93

Manter a documentaÉo de habilitaÉo atualizada 1
Por item e por
ocorrência

I Cumprir horário estaboleddo pelo contrato ou determinado pela
Fiscalização. 1 PoÍ Ocorrêncra

10
CumpÍir dêterminação da Fiscâlização paÍa controle de acesso dê seus
funcionários. 1 Por Ocorrência

11
Cumprir determinaÉo formal ou instruçáo complementar da
Fiscalização. 2 Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquêr dos itens do contrato e seus anexos não previstos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmenle notiícada pela
unidade fiscalizâdorâ.

3
Por item e por
oconência

Êntregar a garantia contÍatual evenlualmenle exigida nos termos e
pÍazos estipulados.

I Por dia
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PaágtaÍo Quinto - Quando a rescisáo ocorrer corn iundamenlo nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa da conlratada ser., est.1 ressarcida dos prejuizos Íegulârmente comprovados que
houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 2" da 1ei8.666/93.

Parágraío Sexto - A rescisão administrativa ou arnigávei seíá precedida de autorizaçáo escrita e fundamentada.
Artigo 79 paÍágrafo 1" da Lei 8.6ôô/93.

cúusuLA oÉclMA TERCEIRA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Consrituirá encârgo exclusivo da
contratada o pagamenlo de tributos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objeto deste Contrâto.

Pârá9refo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,
Íiscais e comerciais, decorrentes da exêcuÉo do Contrato Artigo 71 da Lei8.666/93.

CLAUSULA OECIMA QUARTA -
contralo correráo por conta dos rec

- As despesas decorrentes desle
ursos a seguir espêciÍlcâdos : 14000 - SecÍetaria de Planejamento -

Unidade: 14001 - Secretaria de Planejamento - Atividade: Mj21.417.2.51 - ManutenÇão da Secretaria de
Planejamento - Elemento de Dêspesa; (1110) - 3.3.90.30.00 - MateÍial de Consumo.

ct-Áusut-l DECIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas r danos
que vier a sofrer o @ntralante, ou teÍceiros, em razáo de a€o ou omissáo, dolosa ou culposa, da contÍatâda ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; não
excluindo, ou Íêduzindo esla responsabilidade, a fiscâlização ou o acompanhamento pêlo contratante. Artigo 70 da
Lei 8.666193.

cúusuLA DECIMA sExTA - DOS ACRÉSCIMOS Ê SUPRESSÕES - A quantidade iniciatmente contratada
poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limltes previstos no parágrafo primêiro do artigo 65 da Lei no
8.666/93.

CúUSULA OÉCttul SÉrtue - DAS ALTERÂCOES - As alteraçôes, porventura necessárias ao bom, e fiet
cumprimento do objeto deste Contrato seráo efelivadas na formá do aÍtigo 65 da Lei 8.666/93, através de Termo
Aditivo.

cúusuLA oÉcltta otravl - Do FoRo - o FoÍo do presentê contrato será o da comarcâ de Gravatá/PE,
excluido qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e para
legal, na presençá das testemunhas que tambér! essinam

sl".J
CPF FN" .009.264-12

Ordenador de Despesa
SecreÉrio de Educaçâo, Esportes, Cultura, Íurismo

e Juventude

F

c /MF 649.468.8
rdenador de Despesa

Secretário de Governo

CPF: 4< 9/.42/-77

úa"l\o.J tldja
Saotxc dc, Ç^gwo

NAD.JA SEVERO DA SILVA 09385055488
CONTRATADA

Severo da Silva

TESTEMUNHAS

NO
CP )--e^ 6ôq.Bzà - ec

M
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