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PREGÃo ELETRÔNIco NO 025,202,I
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CONTRATO N.' 3í0/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAT' O
MuNtcípto DE cHÁ oRANDEJqE E A EhtpREsA NADJA
SEVERO DA STLVA 09385055184 PÁRÁ OS Fr rS QUE SE
ESPECIFICA,

Aos 14 (catoze) dias do mês de outubro de 2022, de um lado o MUNIcíPlo DE cHÃ GRANDE com sede e foro
em Pernambuco, localizada à Avenida Sáo José, no 101, Centro, Chá Grande - PE. inscrita no C.N.P.J./MF sob o

n" í í.049.8061000í -90, neste ato representado pelo Secretário de EducaÉo, Esportes, Cultura, TurisÍo e

Juventude. Sr Jool Gomes da Silva, brasileira, divorciado, Servidor Público, nomeado por meio do Decreto No

036 de 0't de setembro de 2018, portador da CarteiÍa de ldentrdade n" 5.322.402 SSPiPE, CPF no O27.009.264-12,
Ei,l CONJUNTO com o Secretário de Governo, Sr. Sérgio Femendes dê Carvalho, brasileira, divorciado,
comerciante, nomeado por meio do Decreto No 036 de 01 de setembro de 20'18, portador da Carteira de ldentidade
no 3.581.163 SSP/PE, CPF no ô49.468.864{0, no uso da atribuição que lhe confere o ORIGINAL, neste ato

denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa Nadia Severo da Silva 09385055488, anscrita no CNPJ
sob o n' 33.02í.0451000í -00, estabelecida ao Sítio Lua ClaG, n" 02 - Engenho Bom conselho - Zona Rural -
Amaraji - PE, CEP: 55.515-OOO. neste ato representada por sua representante legal, SÍ'. Nadja Severo da Silvâ,
portadora da Carteira de ldentidade Nô 8.789.761, expedida pela Secrêtaria de DeÍese Social do Estado de
Pernambuco, CPFiMF No 093.850.554-88, doravante denominãda CONTRÂTADA, pactuam o presente Contrato,

cuja celebraÉo é decorrente PÍocesso Licitatório no 039/202í - Pregão Eletr6nico no 025/2021 - Ate dê
Rêgistro de PrêçoB n'00112021 - doravante denominado PROCESSO ê que se regerá pela Lei Federal no 8.666
de 21 de junho de 1993, e modificaçÕes subsequentes; pelos termos da proposta venc€dora, parte integrãnte

deste contrato, pelo estabelecido no Edital e seus anexos, pelos precêitos de direito público, aplicando-se-lhes
supletivamente, os principios da Têoria Geral dos Contratos e as disposiçÕes de direito privado, atendidas as
cláusulas, e condiÇôes que se enunciam a seguir

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO _ AquisiÇão de ÁGUA, transportada em c€minhão pipa, a fim de âtender
as necessidâdês das diversas Secretarias do Municipio de Chã Grandê no combate à seca durante o peÍíodo de
estiagem, conforme especificaçÕes e quantidades indic€das no Anexo ll, parte integrante deste conüato
indepêndente de transcriÉo.

PaÉgrafo Primêiro - O presentê Contrato não poderá ser objeto de cessáo ou trânsferência, no todo ou em parte.

CúUSULA SEGUNDA - DA FINALIDADE _ O objeto deste Contrato destina-se ao desenvolvimento das

atividades normais das Secretarias Municipâis e Departamentos correlacionados

CúUSULA TERCEIRÂ - DO PRAZO - O presente Contrato vigorará até 3í de dezêmbro de 2022, contados a
partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, nos termos da legislaÉo pertinente

cúusuLÂ QUARTA - Do vALoR E coNDtcÔES DE PAGAMENTo - Atribui-se a esse contrâto o valor de R3

708,/Ul (Sêtecentos ê oito reais e queÍêntâ csntavos) referente ao valor total do objêto previsto na Cláusule
PÍimeira, para a totalidade do pêriodo mencionado na Cláusula Terceara, conforme detâlhamento a seguir:

ITEM - COTA RÊ

02

Parágraío Primeiro - Os pagâmentos serão eêtuados mediante crédito em conta coÍente da contratada, por
ordem bancária, em atê 30 (trinta) dias consecutivos, a contaÍ do recebimênto definitivo, quando manüdas âs
mesmas condiÇóes iniciais de habilitaÇáo e caso nâo haja fâto impeditivo para o qual tenhâ concorrido à
contratada.

ParágÍafo Sêgundo - Os pagamentos seráo realizados integralmente, em correspondência com os produtos
efetivamente entregues no mês ânteÍior ao do pagamento.

Paágtafo Tercêiro ' A nota Íiscal devidamente âtestada deveÍá sêr âpresentada no setor contábil, na sêde de
cada Órgáo/Entidade demandante conforme o caso (vER oRoelrt oe rôRruectuteNrolsenvrçój. - ----

Paágrafo Quarto - Por ocasião do pagamento a contratada deverá âpresentar:

Valores (R$)
ITEM oEscRrçÀo OUANT UND.

Unitário Total
Aqua para combate à seca durante o período de estiaqem 308 2.30 708,40
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a) Certiflcado de Reguleridâde do FGTS - CRF, comprovando regulandade com o FGTS;
b) CeÍtidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da Uniáo e INSS,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
c) Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, expedida pela JustiÇa do Trabalho,
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
d) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipaldo domicílio ou sede dacontratada.

Parágrefo Quinto - O pagamento sêrá realizado, após a apresêntaÇáo pela Contratada da nota Íiscal
devidamênte preenchida e indicação do banco, agência e conta banúriâ da êmpresa quê recebeÍá o valoÍ do
objeto.

ParágreÍo Sêxto - Náo havêrá, sob hipótese alguma, pagamênto antecipado.

PaÉgrafo Sétimo - Nenhum pagâmento será efetuado â adjudicâtária enquânto pendente de liquidaÉo qualquer
obrigaÉo. Esse fato não sêrá gerador de direito a reajustamento de preços ou à atualizaçáo monetária.

PaágÍafo Oitavo - A nota Íiscal que Íor apÍesentada com erro, ou obseÍvada qualquer circunstância que
desaconselhe o pagamento, será devolvida à contratrda, para correÉo e nesse caso o prazo previslo no
parágÍafo primeiro será interrompido. A contagem do prazo previsto f,ara pagamento será iniciada a paÍtir da
respectiva ÍegulaÍizaÉo.

PaÉgraÍo Nono - Evêntuais atÍasos nos pagamentos imputáveis à contratada nâo g€raÍão direito a qualquer
atualização.

Perágrefo Décimo - A adjudicatária náo poderá apres€ntar nota fiscâl/ÍâtuÍâ com CNPJ/MF divêrso do registrado
no Contrato.

Paágrafo Décimo Primêiro - Deverão estar inclusos nos pÍ€ços apresênlados todos os gastos do frete,
embalagem e todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou de
qualquer outra natureza resultanles da execuÉo do contÍato.

cúusuLA outNTA - gÀ ATUALIZASÃo_itot{EIliE!Â - ocoÍendo atraso no pagamento, e desde qu€ parâ
tanto, a contratada não tenha concorrido de alguma forma; haverá incidência de atualizaçáo monêtária sobre o
valor devido, pela variaÇão acumulada do IPCÂ,/IBGE ocoÍrida entre a data final prevasta para o pagamento e a
data dê sua efetiva realização.

CúUSULA SEXTA - DO REAJUSTE - Náo será concedido reajuste ou correÇáo monêtária ao valor do Contrato.

Parágrafo Único - Fica assegurado o rêequilíbrio econômico-finâncêiro inicial do Contrato, mediante a
superveniência de fato imprevisível nos termos e forma estabêlecida no aÍtigo 65. inciso ll, d da Lei 8.666/93
mediante provocaçáo da contratada, cuja pretensão deverá estaÍ suficientemênte comprovada âtravés de
documento(s).

cúusuLA sÉTlMÂ - DÂ EXECUCÂO DO OBJETO DO CONTRATO - As SecÍetarias do Municipio de Chá
Grande seráo responsáveis pelo recebimento e conferência dos produtos êntregues. Será procedida a verificaçáo
de acrrdo com as característic€s descÍitas no termo de referência, sendo posterioÍmente aferida a conformidade.

Perágrafo Primeiro: Os produtos deveráo ser entregues diretamente nas Secretârias Municipais, em eté 0'1 (um)
diâ, após o rêcêbimento do pedido, nos locais indicados abaixo, quando da emissão da ordem de Íomecimento:

oRGÃo/ENTIDADE EnderêCo
Prédio Sede da Prefeitura Municipalde Chã Grande Avenida São José 101

Departamento de TributaÇão Rua João Batista de Vasconcêlos, '131

Secretaria Municipal dê lnfraestrutura e Sêcrêtariâ Municipal
de Meio AmbEnte Rua Tiago Barbosa, S/No

Secretaria Municipal de Agricultura Rua João Batista de Vasconcêlos

irercado Municipal
Rua Manoel Faustino de Queiroz

Avenida São José
Núcleo de SeguranÇa - Guârda Municipal Rua José Alves Verelâ

Paágreío Sêgundo . No atô da entrega o servidor responsável pêlo recebimento deverá observar se o produto é
compativel com a descrição do produto licitedo.

Perágrafo Terceiro - Caso sejam identificados problemas ê/ou discrepâncaas em relaÉo às especificaçóes
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apresentadas no pârágrafo anteÍior, a licilante vencedora adjudicâtáriâ deveÍá substituir o(s) produtos
imediatamente.

Parágrafo Ouarto - Os produtos somente seÍâo aceitos se estiverem plenamente de acordo com as
especificaçôes aprêsentadas no parágrafo segundo e parágrafo tercearo desta Cláusula respectivamente,
anteriormente exigidas no termo de referência deste procedimento licitatório e seus anexos.

Peágrafo Quinto - Será designado o servidor Joseildo Sevêrino dos Sentos, matrícula 347869, Secretário
Municipal de Agricultura, como GESTOR DO CONTRATO e o servidor Edmilson Soverino dê Santana, matricula
000377, Técnico Agrícola, corno FISCAL DO CONTRATO, responsável pelo acompanhamento e fiscalizaÉo da
entrega dos produtos, anolando em registro próprio todas as ocorÍências Íelacionadas â execuÇão e determinaÇão,
tudo o que for necêssário à regularizaÉo de Íalhas ou defeitos observados na execuÉo do Contrato.

CúUSULA OITÂVA - DA SUBCONTRÂTÂCÂO - A subcontratação depende de autorizaçáo previa da
Contrâtante, a quem incumbe avaliar se a subcontrataÉo cumpre os requisitos de qualificação técnicâ. além da
Íegularidade fiscâl e trabalhista necessários à execuÇáo do objeto.

PaÉgrafo Primeiro - A Contratada, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e
legais, poderá subcontratar parte do objêto dêste termo de rebrência, âté o limite máximo de 30%, com prévia
autorização da Secretaria dê Agricultura do Município de Chã Grande.

Perágrafo Sêgundo - Em qualquer hipótese de subcontrataÉo, permanecê a responsabilidade integral dâ
Contratadâ pela perbita execuçáo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisáo e coordênaçâo das atividades da
subcontrataçào, bem como responder perante a Contratante pelo rigoÍoso cumprimento dâs obrig,,Çóes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontrataçào.

cúusuLA NoNA - DAS OBRIGACÔES DÂ CONTRATADA - É responsabiiidadê da CONTRATADA a
êxecuçào objeto contratual em estrêita observância da legislaÉo vigente para contrataçóês públicas, as
especificaçôes técnicas contidas no edital e seus anexos, bem como em suas propostas, assumindo integralmente
as sêguintes obrigaçóes:

e) A empresa Contratadâ ficará obrigâda a trocar, imediatâmente, os produtos quê vieÍ a seÍ recusâdo,
sem nenhum custo adicional para a CONTRATANTE.
b) Contratada assume como exclusivamente sêus os riscos e as despesâs decorÍentes do irrnecimento
dos pÍodutos, mãoie-obra, necessário à boâ ê perfeita entrega dos pÍodutos. Responsabiliza-se, também,
pela idoneidade e pelo comportamento dê seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por
quaisquer prejuizos que Sejam
c) Entendimento c,om o MunicÍpio de Chá Grânde objetivando evitar interrupçóes ou paralisaçôês durante
a entrega dos produtos.
d) Entregar o objeto da presente proposta nas condiÇÕes e prazos estabêlecidos seguindo orientaçôes do
Município de Chã Grande.
e) Comprovar, a qualquer momento, o pagamento dos tribulos que incidirem sobÍe o objeto contratado.
0 Responsabilizar-se pela procedência, qualidade e entrega dos produtos.

9úUStllA DÉC|MA - DAS OBRIGACÔES DO CONTRATANTE - São obrigâçóes do Município de chã
Grande/PE;

cúUSULÂ DÉCIMA PRIMEIRÂ - DAS PENALIDADES _ COM fuNdAMENtO NO Art, 7. dA LEi FEdêrAI N "'10 52012002, frcaÉ impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipâ|, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuizo de mutta de até 30% (trinta poÍ cento), do valor eslimado para ARP e demais
cominaÉes lêgais, nos seguintes casos
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â) Contratante deverá, a seu cratério, e através de funcionários da Secreteria Municipâl de Agricultura ou
de pessoas previamente designadas, êxerceÍ ampla, inestÍita e permanente fiscálizaÉo de todas as fases
do fornecimento do objeto contratado e do comportamênto do pessoâl da contratada, sem prejuizo da
obrigaçáo desta de fiscalizar seus empregados.
b) Contratante náo responderá por quaisquêr 'compromissos assumidos pela contÍatada com terceiros,
âinda que vinculados à execuÉo do presente contrato, bem como poÍ qualquer dano causado a ter@iros
em deconência de ato dâ CONTRATADA e de seus empÍegados, prepostos ou subordinados.
c) Acompanhar a entrega dos produtos e avaliar a sua quelidade, sêm prejuÍzo da responsabilidade da
Contratada, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
d) Fornecer as instruçóes necessárias à execuÉo da entrega dos produtos ê cumprir mm os pagâmentos
nâs condiçôes dos preços pactuados.
e) PÍoceder a mais ampla Íiscalizaçáo sobre o fiel cumprimento do objeto deste instrumento, sem prejuízo
da responsabilidade da contratada.
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e) Apresentar documentaÇáo blsa;
b) Ensejar o retardamento da execuçáo do objeto;
c) Falhar ne êxecuÉo do confato;
d) Não assinar a Ata de Registro de Preços ê Côntrato no prazo estabelecido;
o) Comportar-se de modo inidôneo;

0 Não mantiver a proposta;
g) Oeixar dê entregar documentaçâo exigida no certamei
h) Cometer fraude fiscál;
i) Fizer declaragào falsâ.

Parágraío Primêiro - Para condutas descritas nâs alÍneas'a",'d', 'e", "f,'g'i 'h" e "i", será aplicada multa de no
máximo 30% (trinta por cênto) do vâlor do contrato.

a) Deixar de iniciar, sem causa justific€da, a execuçáo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data
constante na ordem de fomêcimento:

b) Deixar de realizar, sem causa justificada, as obrigaÉes definidas no crntrato por 03 (três) dias seguidos
ou por '10 (dez) diâs intercalados.

Perágrafo Têrceiro - Será dêduzido do valor da multa aplicada êm razão de falha na êxecuçâo do contrato, de
que trata a alinea 'c', o valoÍ íelalivo às multas aplicádas em razáo do PaÍágÍaÍo Sexto.

ParágraÍo Quarto - A falha na execuÉo do contrâto prevista no subitem 'c' estará configurada quando a
Contratada se enquadÍar em pelo menos uma das situaçôes previstas na tabela 3 do item Parágrafo Sexto dêstâ
cláusula, respeitada a graduação de inftaçÕes conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos,
cumuleüvamênte.

TABELA 1

Gíau da lnfraçáo PontG de lníracão
1 2
2 3
3 4
4 5

8
6 10

Perágrâfo Quinto - O comportamento previsto no Parágíafo QuaÍto estaÉ configurado quândo a Contratada
exêcutar atos tais como os descrjtos nos artjgos 92, pârágraÍo único, 96 e 97, pâégÍafo único, da Lei no
8.666/1993.

Paágrafo Sêxto - Pelo dêscumprimento das obrigâçôes mntratuais, a AdministraÉo aplicará multas conicrme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

1 0 270 sobÍe o valor da ordem de fomectmento a ue se refere o descum ramento da o
2 0.4% sobre o valor da ordem de fornecimento a uê se refere o descum ramento da o
3 o/o bre ord fornecr ue se refere o descum rimento da80 S o o Ialo da em de m e anto
4 d forneci ue se refere o descum ramento da o6I S breo o Ialo a eord dem m nto a
5 23 s breo o va dalor eord m de rneclfo m ton a ue se refere o descum Íimento da
6 de fo e se refere o dêscum rimento da04 So/o obre o lorva ordda em rnecr nme ato

TABELÂ 3
Item

Execu ta I fornectmento incompleto pa tiativo pÍoviS óflo como por calater
rm anente OU deaxa r de rovrd encla r recom com lementar

1
2 Por Oc,orrência

2
Fo Inece r nformaçáo pé íida de fornec mento OU substitu ir matena
rc itado I o Utro de ual idade infe lto ( 2 Por Ocorrência

3 SUSpender OU nte rrom I salvo motivo forÇa mat o( caSO fortui to
os forneci me ntratad oS

Utilizar as d
ntos co

clas da contrata n te

de

la f nS d ive rSOS do ob do

6 Por dia e por tareÍá
desiqnada4

5 Por OcoÍrência

Parágrefo Segundo - O rêtardamênto da execuÉo previsto ne âlíneâ 'b", estará configurado quando a
Contratada:

c

OU

CNPJ:
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contrato

5
Recusar a execução de foÍnecimento determinado pela FiscalizaÉo,
sem motivo justifrcado 5 Por OcorÍência

6
Permitir situação que crie a possibilidade de câusar ou que cause dano
fisico, lesâo corporal ou consequências lêtâis.

6 Por Ocorrência

7
Retirar das dependências do ContÍatante quaisquer equipamentos ou
materiais de consumo previstos em contrato, sem autoÍização prévia.

1
PoÍ item e por
oconência

A GU OEIXAR DE

Pãágrâfo Séümo - A sanÉo de multa poderá ser aplicada à Contratada juntamentê com a de impedimento de
licitar e contratar estabelecida no CapuÍ desta cláusula.

PeÉgrafo Oitavo - As inÍraçôes seráo consideradas reincidentês sê, no prazo de 07 (sete) dias corÍidos â conter
da aplicação da penalidade, a Contratada cometêr a mesma infraÉo, cabendo a aplicação em dobro das multas
coíÍespondentês, sem prejuízo da rescisão contratual.

Parágrafo Nono - Nênhuma penalidade sêrá aplicada sem o devido Proc,esso Administrativo de Aplicaçáo de
Penalidâde - PMP, devendo sêr obsêrvado o disposto no Decreto Estadual n" 42.191/2015 e no Decreto Estadual
no 44 .94812017

Parágrafo Décimo - A cnténo da autondade competente, o valor da multa poderá ser dêscontado do pagamênto a
ser eÍetuado ao contratado.

Paágrafo Dócimo Primêiro - Após esgoiados os meios de exêcuçáo diretâ da sânÉo de multa indicâdos no
ParágraÍo Oécimo acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do Íecebimento da comunicaçáo oficial.

Peágrafo Décimo Segundo - Decorrido o prazo previsto no Parágrafo Oécimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa para cobÍanÇa iudicial.

ParágraÍo Dócimo TêÍcairo - A AdministÍaÉo poderá, em situaçóes excêpcionais devidamente motivadas,
eÍêtuar a retenção câutelar do valor da multa ântes da conclusáo do procedimento administÍatjvo.

cúusuLA_DÉclMA sEGUNDA - DA RESCIS^O - A inexecução totet ou parciat do presente contrato ensejará
a sua rescisáo, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

P1rágrÍo.. Primêiro - rnedimpremgnto ltngutávêr à contratada - o mntratante poderá rescindiradministrativamente, o presente contrato nas hftóteseslEüliãiã:n6-o 78 I a x e xvl da Lei a.66olgí.".que caiba à contratâda direito a quarquer rndenizaÉo, sem prquizo dãs penaridades p"rtinunt"s ã, ároLisoadministrativo regular.

PaágraÍo sêgundo - o presente conkato poderá ser rescindido consensuâlmenle, mediante a ocorrência dahrpótese prevista no incrso XV do aÍtigo TB da f-ei g.666lSá.-- -- '-

Parágrâfo Tercêiro - o presente contrato poderá ser Íescinddo amigavermente. por acordo entre as partes,

!"33ã,93 " 
r"-" no processo de rrcrtaÇão. desde que i,"r" *"rãÀáõü',p"ra a AdminrstraÉo Artrgo 79. , da Ler

:;ffdih,;J?Ü:,i.5it": r?;§,Xt 
podeÍá ser rescindido judiciarmente nos termos da resisraÉo processuar

Por item e por
oconência

1Manter a documentaqão de habilitação atualizada

1 Por OcorrênciaI Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinedo pela

FiscalizaÇâo.

1 Por OcorrênciaCumprir deteÍminaçâo da Fiscalizaçâo parâ controle de acesso de seus
funcionários.

10

Por OcorrênciâCumpriÍ determinação formal ou instruÉo complementar da
FiscalizâCáo.

11

3
PoÍ item e por
ocorrência12

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notifrcada pela
unidade fiscalizadora

1 Por diaEntregar a garantia contratual eventualmente exigida nos termos e
prazos estipulados.

13

8

2

l
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PaÉgrafo Quinto - Ouando a rescisáo ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei

8.666/93, sem que hala culpa da contratada será esta ressaÍcida dos prejuízos regulaÍmente comprovados quê

houver sofrado. Artigo 79 pará9rafo 2" da 1ei8.666/93.

Parágrafo Sêxto - A rêscisáo administrativa ou amigável será precedida de autorizaÉo escrita e fundamentade
Artigo 79 parágrafo 1" da Lei 8.666/93.

cúusulA DÉcrMA TERCE|RA - DAs DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá enca rgo exclusivo da

contratada o pagamento de tributos, tarifas e despesas decorrenles de exêcuÉo do obieto deste Contrato.

paÉgrafo único: Serão da contratada todas as desp€sas decorrentes de encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comêrciais, decorrentes da êxecuÉo do Contrato. Artigo 7í da 1ei8.666/93.

cúusuLA DÉcrMA QUARTA - R - As despesas decorrentes leste
Contrato correrão por conta dos recursos a seguir especificados:
Unidader 14001 - Secretaria de Planejamento - Atividade: 04.

áo: 14000 - Secretaria de Planejamento -
121.417.2.51 - Manutenção da Secretaria de

Planejamento - Elemento de Despesa: (11 '10) - 3 3.90.30.00 - Matenal de Consumo

cúusuLA oÉctma outxu - oe R ILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e danos
que üer a sofrer o contratante, ou terceiÍos, em razáo de açáo ou omissão, dolosa ou culposa, de contratada
seus prepostos, indêpendentemente de outras cominaçÕes contratuais ou legais a que estiveÍ sujeita

excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a fiscálizaÉo ou o acrmpanhamento pelo contratante. AÍtigo

ou de
, náo
70 da

GúUSULA DÉctMA sExTA - DOs ACRÉSC|MOS E SUPRESSÕES - A quantidade inicialmente contratada
podeÍá ser acrescida ou suprimida dentro dos limites previstos no parágÍafo primeiro do artigo 65 da Lei no

8.666/93.

Lêi 8 666/93

cúusuLA oÉclMA SÉTIMA - DAs ÂLTERACÔES - As âltêrâçóês, porventura necessárias, ao bom, e fiel

cumprimênto do objeto deste Contrato seÍâo êfetivadas na Íorma do ârtigo 65 da Lei 8.666/93, através de TeÍmo
Aditivo.

CúUSULA DÉctMA OtTAvA - Do FORO - O Foro do presentê Contrato seÍá o dâ comarca dê Gravatá/PE,
excluído quâlquer outro.

E, por estarem justos, e acordados. firmam o presente Contrato em quatro vias de igual teor, e pâra ito
legal, na presença das testemunhas que tamtÉm âssinam

CP F No 649
Ordenador de Despesa

Sêcretário de Educação, Esportes, Cultura, Turismo
e Juventude

nador de Despesa
Secretário de Govemo

pud/rG 6'uta b o)u^
u Nadil Severo da Silve

NAOJA SEVERO DA STLVA 09385055488
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

c
E:

lo? 5o.Ls1\- 6A cPr: /d7..5 9Z'1d -7 7

(--)
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