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PRocESso LtctrAróRro N" 039/202í

CONTRATO N.'2A712022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
t uNtcípto DE cHÃ cRANDEtpE E A EMqRESA NADJA
SEVERO DA SILVA 09385055488, PARA OS F'NS CJE SE
ESPECIFICA.

Aos 09 (nove) dias do mês de setembro de 2022, de um lâdo o MUNICíP|O DE CHÃ GRÂNDE com sede e foro
em PeÍnambuco. locâlizada à Avenida São José, no 10'1, Centro, Chã GÍande - PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o
n" í I .049.806/000í -90, neste elo representado pelo SecÍelário de Educação, Esportes, Culturâ, Turismo e
Juventude, Sr. Joel Gomes de Silve, brasileira, divorciado, PÍofessor e Farmacêulico, nomeâdo por meio do
Decreto No 036 de 01 de setembro de 2018, portador da Carteirâ de ldentidade n' 5.322Á02 SSP/PE, CPF n"
O27.009.264-12, EM CONJUNTO com o Secretário de Governo, Sr. Sérgio Fernandes de Carvelho, bíasileira,
divorciado, comerciante, nomeado poÍ meio do Decreto N" 036 de 01 de setembro de 2018, portador dâ Carteira
de ldentidade n" 3.581.'163 SSP/PE, CPF n" 649.468.8 -00, no uso da alribuiÉo que lhe confere o ORIGINAL,
neste ato denominado simplesmente CONTRATANÍE, e a empresa Nedja Sêvero da Silva 09385055488, inscÍita
no CNPJ sob o n' 33.02í.0rt5r000í 40, estabelêcida ao Sitio Lua ClaÍa, no 02 - Engenho Bom conselho - zona
Rural - Amarari - PE, CEP: 55.515-000, neste ato representada por sua reprêsentante legal, SÉ. Nadja Severo dâ
Silva, portadora da Carteira de ldentidade No 8.789.761, expedida pela Secretaria de DeÍesa Social do Estado de
Pernambuco, CPF^,IF N" 093.850.554-88, doravanle denominada CONTRATAOA, pacluam o presente Contrato,
cuja celebraçáo é decorrente Processo Licitatório no 039/202í - Pregáo Eletrônico no 02512021 - Ata de
Registro de Preços n'00í12021 - doravante denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666
de 21 de junho de 1993, e modiÍicaçôes subsequentes: pelos termos dâ pÍoposta vencedora, parte integrante
destê contratoi pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos precÉitos de direito público, âplicândo-se-lhes
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos ConlÍatos e as disposiçôes de dirêito privado; atendidas as
cláusulas. e mndições que se enunciam a seguir:

cúusuLA PR|ME|RA - Do oBJEÍo - Aquisiçâo de ÁGUA, transporlada em caminháo pipa, a ím de atender
as necêssidades das diversas Secretarias do Município de Chã Grande no combate à seca durante o periodo dê
estiagem, confoÍme especificaçóes e quantidades indicadas no Anexo ll, paíe antegÍantê desle contrato
independente de transcriçáo.

Parágrafo Primeiro - O presente ContÍato não podeÍá ser objeto de cessáo ou transÍerência, no todo ou em parte.

cLÁusuLÁ SEGUNDA. DA FTNALTDADE - o objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das
atividades nomais das Secretarias Municipais e Departamentos correlacionados.

CúUSULA TÊRCEIRA - Do PRAZO - O presente Contrato vigcraiá até 3í de dezembro de 2022, contados â
partir de sua assinatura, podendo ser pÍorrogado, nos termos da legislaçáo pertinênlê.

CLÁUSULÂ QUARTA - DO VALOR E CON ES DE PAGAMENTO - Atribui-se a esse contrâto o valoÍ de R$
998,20 (Novecentos e noventa e oito reais e vinte centâvos) rêferente ao valor total do objeto previsto na
Cláusula Primeira, para a totalldade do período mencionado na Cláusula Terceira, conÍorme detalhamento a
seguir:

ITEM -

Pârágrâfo Primeiro - Os pagamentos serão efetuados mêdiante crédito em conta corrente da contratada, por
ordem bancária, em até 30 (úinta) dias consecutivos, a contar do recebimento deíinitivo, quando mantidas as
mesmas condiÇôes iniciaas de habilitação e caso náo haja fato impeditivo parâ o qual tenha concorrido à
contrelade

Perágrafo Segundo - Os pagamentos serão realizados integralmente, em correspondência com os produtos
eÍetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

PaÉgrafo Terceiro - A nota fiscal devidamente atestada deveÍá ser apresenlada no setor contábil, na sede de
cada Orgáo/Entidade demandante conforme o caso (VER ORDEIV! DE FORNECTMENTO/SERVtÇO).

PaÍágnlo Quarto - Por ocasião do paga a contratada deve al
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a) Certiícado de Regularidade do FGTS - CRF, comprovando regularidade com o FGTS,
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e INSS,
expedida pela Secretaía da Receita Federal dô Brasil;
c) Certidâo Negativa de Débilos TÍabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho,
comprovando a inexistência de dêbitos inadimplidos p€rante a Justiça do Trabalho:
d) Provâ de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sêde dacontratada.

PaÉgrafo Quinto - O pagamento será realizado, após a apresenlaÉo pela Contratada da nola fiscal
devidamente preenchida e indicação do banco, agência e conta bancária da empresa que receberá o valor do
objeto.

Parâgrafo Sexto - Não haverá, sob hipôtese alguma, pagamento antecipado.

PeÉgrefo Sétimo - Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pêndente de liquidação qualquer
obrigaçáo. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento dê preços ou à atualizaçáo monetária.

PâÉgrafo Oitavo - A nota fscal que for apresentada com erro, ou observada qualquer circunstància que

dêsaconselhe o pagamento, será devolvida à contratada, para correçáo e nesse câso o prazo previsto no
parágrafo primeim será interrompido. A contagem do prazo previsto para pagamento será iniciada a partir da
respectiva regularizâÉo.

paÍágrefo Nono - Eventuais atÍasos nos pagamentos imputáveis à contÍatâda não geraÍáo direito a qualquer
atualizaÉo.

PaágraÍo Dócimo - A adjudicatária náo podeÉ apresentar nola fiscal/fatura com CNPJÍ\i|F diverso do registrado
no Contrato.

Pârágrafo Décimo PÍimeiro - DeveÍâo estar inclusos nos preços apresentados todos os gaslos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhisias, prêvidenciários, fscais, comêrciais ou de
qualquer outra natureza resultantes da execução do conlÍato.

cúusuLA QulNÍA - DA aruALlzAcÃo MoNETÁR|A - ocoÍrendo atraso no pagamento, e desde que para

tanto. a contratada náo tenha concoffido de alguma format haverá incidência de atualização monetáÍia sobre o
valor devido, pela variação acumulâda do IPCA,/IBGE oconida entre a dâta Íinal prevista para o pagamento e a
dâtâ dê sua efetiva realizaÉo.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Náo será mncedido reajuste ou correÉo monetáía ao valor do Contrato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o Íeequilibrio econômico-llnanceiro inicial do Contrato, mediante a

superveniência de fato imprevisivel nos termos e forma estabelecida no artigo 65, inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocâÉo da contralada, cuja pretensão deverá estar suficientemenle crmpÍovada através de
documento(s).

cLÁusuLA SÉlltl - DA EXECUCÃO oO OBJETO pO CoNTRATO - As Secrelarias do Município de Chá
Grande serão responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos êntregues. Sêrá procedida a veriÍicaÉo
de acordo com as caracteríslicas descritâs no termo de referência, sendo posterioímente aferida aconformidade.

PaÉgrafo Primeiro: Os produtos deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipâis, em ate 01 (um)
dia, após o Íecebimento do pedido, nos locais indicados abaixo, quando da emissão da ordem de fornecimento:

Municí io de

Parágrafo segundo - No ato da entrega o servidor responsável pelo recebimento deverá observar se o produto écompativel com a descriçáo do produto licitado.

Parág Terceiro - Caso se identiÍicad e/ou discrepâncias em relaÉo às especificaçôes

ORGÂO/ENTIDADE Endereço
Prédio Sede da Prefeitura Municipalde Chã Grande Avenida São José, '101

Departamento dê TributaÇão Rua João Batista de Vascrncelos 131
Secretaria Municipal de lnfraestrulura e Secretaria Municipal

de Meio Ambiente Rua Tiago Barbosa, S/No

Rua João Batista de Vasconcelos
Rua Manoel Faustino de Queirói

Mercado Munici I Avenida São José
Rua José Alves Varela
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apresenladas no parágrafo anterior, a licitante vencedora adjudicatária deverá substituir o(s) produtos

imediatamenle.

Perágrafo Quârto - Os produtos somente serão aceilos se estiverem plenamente de acordo com as
especificâções apresentadas no parágrafo segundo e pârágrafo terceiro desta Cláusula respectivamenle,
anterioÍmente exigidas no termo de referência deste procedimento licitatório e seus anexos.

Parágrafo Quinto - Será designado o servidor Joseildo Severino dos Santos, matrícula 347869, Secretário
Municipal de Agriculturâ, como GESTOR DO CONTRATO e o servidor Edmilson Severino de Santana, matricula
OOO377, Técnico Agrícola, como FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da

entÍega dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execuçáo ê Ceterminâçáo,
tudo o que foÍ nec€ssáío à regularizaÇão de falhas ou defeitos observados na execução do Contrato

cúusuLA olTAvA - DA SUBCONTRATACÃO - A subcontrataÉo depende de autorizaÉo prévia da

Contratante, a quem incumbe avaliar se a subconlratação cumpre os Íequisitos de qualifcaçáo técnica, alêm da

regularidade fiscal e trabalhista necessários à execuçáo do objeto.

parágrafo Primeirc - A Contratada, na execuÉo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contraluais ê

legaiÀ, poderá subcontratar parte do objeto deste lermo de reÍerênciâ, até o limite máximo de 30%, com prévia

autorização da Secretaria de Agricultura do Municipio dê Châ Grande

parágrafo Sêgundo - Em qualquer hipótese de subcontrataÉo, permanece a rêsponsabilidade integral Ca

Contãtada peÉ perfeita exêcrÉo contÍatual, cabendo-lhe realizâr a supervisão e coordênaÉo de§ atividades da

subcontrataÉo, bem como íesponder perante a Contratante p€lo rigoroso cumpÍimenlo das obrigaçôes

contratuais conespondentês ao obieto da subcontratação.

cúusuta NoNA - @ - É responsabilidade da CoNTRATADA a

execuÉo objeto contáual em estreita observância dâ legislação vigente para contrataçôes públicas, as

especificaçôei técnicâs contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integÍalmente

as seguintês obrigações:

a) A empresa Contratada ficará obrigada a trocar, imêdiatamente, os produtos que vier a ser recusado,

sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE.
b) Contratada assume como exclusivamênte seus os riscos e as despesas decorÍentes do fomecimento
dos produtos, máo-de-obra, necessário à boa ê pêrfeita entÍega dos produtos. RêsponsabilÉa-se, também,
pêla idoneidade e pelo comportamento dê seus empregedos, pÍepostos ou suboÍdinados, e ainda, por
quaisquer preiuízos que sejam.
c) Entendimento com o Municipio de Chã Grande objêtivando evitar interrupçóes ou paralisações durante

a entrega dos produtos.
d) Entregar o objeto da pÍesente proposta nas condições e prazos êstabelecidos seguindo oÍientaçó€s do
Município de Châ Grande.
e) Comprovar, a quãlquêr momento, o pagamênto dos lributos que incidirem sobre o objeto conlÍâtaio.
0 Responsabilizar-se pela procedência, qualidâde e entrega dos produtos.

cúusuLA oÉclMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE - São obÍigaçôes do Municipio de chá
Grande,/PE:

a) Contratante deverá, a seu critério, e através de funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura ou
de pessoas previamente designadas, exercêr ampla, iÍrestÍita e permanente ÍiscalizaÉo de todas as fases
do fornecimenlo do obieto contratado e do comportamento do pessoal da Contratâda, sem prejuizo da
obrigação desta de fscalizar seus empregados.
b) Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execuÉo do presente contralo, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decoríência de ato da CONTRATADA e de seus empregados, prepostos ou subordinados.
c) Acompanhar a entregâ dos produtos e avaliar a sua qualidade, sem pÍejuizo da responsâbilidâdê dâ
Contrâlada, podendo rejeitá-los, mediante justiÍicativa.
d) Fornec€r as instruçôes necessárias à execuÉo da entrega dos produtos e cumpír com os pagamentos
nas condiÇões dos preços pacluados.
e) Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuizo
da responsabilidade da contratada.

cúusuLA DÉclMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES - Com fundamento no Ad. 7" da Lei Federal n.o
1O.52OI2OO2, Íicârá impedido de licitar e contraiar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo de multa de até 30% (trinta por cento), do valor estimado para ARP e demâis
cominações legais, nos seguintes SOS
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a) Apresentar documentaÉo Íalsa;
b) Ensejar o retardamento da execuÉo do objeto;
c) Falhâr na execuÉo do conlrato:
d) Não assinar a Ata de Registro de Prêços e Contrato no prazo estabelecido;
e) Comportar-se de modo inidôneo;
f) Não mantiver a proposta;
g) Dêixar de entregar documentação exigiCa n(, .g{aÍe;
h) Cometer fraude Íiscal;
i) Fizer declaraÉo falsa.

PaÉgrafo Primeiro - Para condulas descritas nas alíneas "4", "d", .e", "f, "9"; 'h'e.i". será aplicada multâ de no
máximo 30% (trinta por cento) do valor do contralo.

Paágrafo Segundo - O retardamento da execuÉo previsto na ah,,ca "b", estará conÍigurado quando a

Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa iustificadâ, a execução do contrato. aÉs 07 (sete) dias, contados da dala
constante na ordem dê fomecimento:

b) Deixar de realizar, sem câusa justiíicada, as obrigações deÍlnidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercalados.

PaÉgrafo Terceirc - Será deduzido do valor da multa aplicada em Íazâo de falha na exeoJÉo do contrato, de
quê trata a alinea'c", o valor relativo às multas aplicadas em razâo do Parágrafo Sexto.

PaÍágrato OuaÉo - A falha na execuçáo do contrato previstâ no subitêm 'c' estará configurada quando a
Contratada se enquâdrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item PaÉgrafo Sexto Cesta

cláusula, rcspeitada a graduaÉo de infrações conÍorme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos.

cumulativamente.

TABELA 1

Grâu da lnfracão Pontos da Infrasão
I 2
2 3
3

6

TABELA 2

0 2yo sobre o valor da ordem de Íornecimenlo a se refere o descu nto da ob
0 47o sobre o valor da ordêm de fornecimento a se reÍere o d ento da ob
0 87o sobre o valor da ordem de fornecimento a se refere o d mênto da obri

o
o
o
o
o

6% sobÍe o valor da oÍdem de fornecimento a ue se refere o descum rimento da ob
3,2% sobre o valor da ordem de fornêcimento a ue se refere o descum iimento da obri
4 07o sobre o valor da ordem de fornecimento a ue se reÍere o descum rimento da obri a

TÂBELA 3
lncidência

Por Ocorrência

Por Ocorrênülâ

Pôr dia c por tarefa
desi,,' nada
P,,r Ocorrência

4

I

5

Grau
I
2
3
4
5
6

GrauItem Oêscrição

21
Execular Íornecimento incompleto, paliativo, provisóío como por caráter
permanente, ou deixar de providenciar recnmposiÇão crmplementaÍ.

2
Fornecer informação pérfida de fornecimento ou substituir material

Suspender ou inlerromper, salvo motivo de Íorça maior ou caso fortuito,

2

6

licilado oÍ outro de ualidade inferior

tadosos fomecimentos3

4 Utilizar as êÀcias da Co ntr4tq-r{e pâra fins diversos do objeto do
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PaÉgrafo Quinto - O comporlamento previsto no Parágrafo Quarto estaÍá configurado quando a Contratada
executar atos lais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágraío único, da Lei n'
8.ô66/1993.

ParágÊfo Sexto - Pelo descumprimento das obÍigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a
graduaÉo estâbelecida nas tabelas seguintes:

th, . lh, rt,çt.t,.

4

CorÍespond
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conÍato

55
Recusar a execução de forneüimento determrnado pela Fiscalizaçáo,
sem motivo justificado. Por Ocorrência

6
Permitir situaÉo que crie a possibilidade de causar ou que cause dano
Íisico, lesão corporal ou consequências letais.

6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou
maleriais de consumo prevastos em contrato, sem aulorizaçáo prévia. 1

Por item
ocorrência

e por

N A IR DEIXAR DE:

PaÉgrafo Séümo - A sanção de multâ poderá ser aplicâda à Contratada juntamente com a de impedimento de
licitar e contratar estabelecida no CapuÍ desta cláusula.

PerágreÍo Oitavo - As infrações seÍão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicaÇão da penalidade, a Conlratada mmeter a mesma infÍaÉo, cabendo a aplicaçâo em dobro das multas
correspondentes, sem prejuízo da rescisáo contratual.

ParágÍafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de AplicaÉo de
Penalidadê - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no 42.19112015 e no DecÍeto Estadual
no 44.948DO'17.

Parágrafo Décimo - A critério da autoridade competente, o valoÍ da mutta poderá ser descontado do pâgamento a

ser efetuado ao conlratado.

pâÉgrafo Décimo Primêlro - Após esgotados os meios de execuÉo direta da sanÉo de multa indicâdos no

PaÍágÍaÍo Dédmo acima, o contratado será notiÍicado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)

dias, contados do recebimento da mmunicação oÍicial.

Parágrafo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no ParágÍafo Décimo Terceiro, o contratantê
encaminhará a multa para cobrança judicial.

Parágrafo Décimo Terceiro - A Administração poderá, em situaçõ€s excepcionais devidamenle motivadas,
efetuar a retenção câutelar do valor da multa antes da conclusáo do pÍocedimento administÍativo.

cúusuLA DÉctMA SEGUNDA - DA RESCISÃO - A inexecução total ou parcial do presente Contrato ensejará
a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou rêgulâmento.

Parágrâfo Primeiro - lnadimDlemento im I à contratada O contratante poderá .êscindir
administrativamente, o presente Contrâto nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.ô66/93 sem
que caiba â contratada direito a qualquer indenização, sem prejuizo das penalidades peÍtinentes em processo

administÍativo regulaÍ.

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

Parágrafo Terceiro - O presente Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes;

reduzida a termo no processo de licitaÉo, desde que haia conveniência para a Administraçáo. Artigo 79, ll da Lei

8.666/93.

Parágrafo Quarto - Conlrato poderá ser
vagente. Artigo 79, lll da Le 666/93

I Por item e por
ocorrência8 Manter a documenlação de habilitaçâo atuálizâda

9
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FiscalizaÉo.

Por Ocorrência

1 Por Ocorrência10

Por Ocorrência11

Cumprir determinação da Fiscalizaçâo para controle de acesso de seus
funcionários.
Cumprir determinação formal ou instruÉo complementar da
FiscalizaÇão.

3
Por item e por
oconência12

Cumpír quaisquer dos itens do contÍato e seus anexos não previslos
nesta tabela de muhâs, após reincidência formalmênte notiíicada pela
unidade fiscâlizadora.

1 Por diaEntÍegar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e
Drazos estipulados.
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PaÉgrafo Quinto - Quando a rescisáo ocorrer com ÍunCrmento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.ô66/93, sem que haja culpa da contratada será esta rcssarcrda dos prejuizos regularmente comprovados que
houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei8.6tt3/93.

Parágrafo Sexto - A rescisâo administrativa ou amigável será precedida de autorizaÉo escrita e fundamenlada.
Artigo 79 parágrafo 1" da Lei 8.666/93.

cúusuLA oÉctua tencetna - DAs DEsP=sAs Do coNTRATo - Constituirá enc€rgo exclusivo da
contratada o pagamento de tÍibutos, tarifas e despesas decorrentes da execução do objêlo deste Contíato.

Parágrafo Único: Serão da contratada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas, prêvidenciáíos,
fiscais e comerciais, decorrentes da execução do Contrato. Artigo 71 da Lei8.666/93.

cúusuLA oÉcrua eulata - - As despesas decorrentes deste

Contrato correráo por contâ dos recursos â seguir especiÍicados:
Unidade: 1400'l - Secretaria de Planejamento - Atividade: 04.

excluado qualquer outÍo.

E, por estarem justos, e

14.000 - Sêcretaria de Planêjamento -
.2.51 - ManutenÉo da Secretaria de

-/
CP No 649.468.8

âdor de Dês
Secretário de Governo

121.417
Planejamento - Elemento de Despesa: (1110) - 3.3.90.30.00 - Material dê Consumo.

CúUSULA DÉC|ÍúA QUTNTA - pÀBE§EOBEILIDÂEE§U!! - A conlÍatâda responderá por perdas e danos
que vier a softeÍ o contÍatante, ou terceiros, em razão de aÉo ou omissáo, dolosa ou culposa, da contratada ou de

seus píepostos, independentemente de outras comanaçÕes contratuais ou legais a que estiver sujeita; não

excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fscalização ou o acompanhamento pelo contratante. AÍtigo 70 da

Lei 8.666/93.

cúusuLA DÉC|MA SEXTA - OOS lCnÉSCtrrtOS e SUpnessÔes - A quantidade inicialmente contratada

poderá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágÍafo primeiro do artigo ô5 da Lei no

8.666/93.

CúUSULA DÉC|MA SÉT|MA - 9AS AUEIIA@E§ - As alteraçô€s, porventura necessáÍias, ao bom, e Íiel

cumprimento do objeto deste Contrato seÍáo eÍetivadas na forma do artigo 65 da Lêi 8.666/93, através d. Termo

Aditivo.

cúUSuLA DÉclirÂ OITAVÂ - DO FoRO - o Foro do presente contrato será o da comarca de Gravatá/PE,

acordados, firmam o pÍesente Contralo em quatro vias de igual teor, e parâ efeito

legal, na pÍesença das testem unhas que também assinam.
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