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Contrato de Prestação de Serviços de Buffet, n? 214,
que entre si celebram o MUNICÍPIO DO RECIFE e
a EMPRESA CLÁUDIO GOMES DA SILVA -
BUFFET - ME, na forma abaixo.

O MUNICÍPIO DO RECIFE, entidade de
direito público interno, sediado no Cais do Apolo, n° 925, no bairro do Recife,
nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 10.565.000/0001-92, doravante
simplesmente denominado CONTRATANTE, com fulcro no Decreto Municipal
n? 19.300, de 08.05.2002, neste ato representado pela Secretária de Assuntos
Jurídicos, Sra. VIRGÍNIA AUGUSTA PIMENTEL RODRIGUES, brasileira,
casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o n'' 783.884.064-34, portadora da
cédula de identidade n? 4.290.139-SDSIPE, pelo Secretário de Finanças, Sr.
PETRÔNIO LIRA MAGALHÃES, brasileiro, casado, auditor do tesouro
municipal, inscrito no CPF!MF sob o n° 276.984.834-87, portador da cédula de
identidade n° 1.942.028-SDSIPE, e pela Secretária de Direitos Humanos e
Segurança Cidadã, Sr'. MARIA DO AMPARO ARAÚJO, brasileira, solteira,
assistente social, inscrita no CPF!MF sob o n? 192.899.604-34, portadora da
cédula de identidade n'' 1.725.669-SSPIPE, residentes e domiciliados nesta
cidade, e do outro lado, a EMPRESA CLÁUDIO GOMES DA SILVA -
BUFEET - ME, doravante simplesmente denominado CO -TRATADO, inscrito
no CNPJ/MF sob o n? 06.039.307/0001-82, com sede na Rua Dr. Belmiro
Correia, n? 665, ,Loja C, Timbi, Camaragibe/Pli, representado neste ato pelo seu
sócio, Sr. CLÁUDIO GOMES DA SILVA, brasileiro, casado, empresário,
inscrito no CPF/MF sob o n? 493.699.624-68, portador da cédula de identidade n?
3.290.919-SSP/PE, residente e domiciliado nesta cidade, celebram o presente
instrumento com observância estrita de suas cláusulas, que em sucessivo, mútua e
reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito
público, além dos especificadamente previstos na Lei n? 10.520, de 17 de julho de
2002, aplicando-se supletivamente a Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,
consolidação determinada pelo art. 3°. da Lei n°. 8.883, de 08 de junho de 1994 -
D.O.U. datado de 09 de junho de 1994, vinculado a Ata de Registro de Preços n?
004/2012 - Processo Licitatório n? 006/2012 - Pregão Eletrônico n? 006/2012-
CPLS e à Proposta da CONTRATADA, aplicando-se, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto do presente contrato a contratação de
serviço de Buffet para atender aos diversos eventos promovidos pela Secretaria de
Direitos Humanos e Segurança Cidadã, CO~inação abaixo:

1



"

Cais do ApoIo, 925
Recife Pemambuco

CEP50.030-903
fone (81) 3355.8000
www.recife.pe.gov.br

PREFEITURA DO

RECIFE
DISCRIÇÃO CADUM

10.000

VALOR
UNITÁRIO

R$

ITEM QUD VALOR
GLOBAL

R$
1.0 Lanche tipo A - Kit lanche -

embalagem individual descartável:
01 tipo de bolo; 01 tipo de
sanduíche; 01 tipo de salgado de
forno (empada, pastel, esfirra); 01
tipo de doce (beijinho, brigadeiro
bem casado). Bebida: escolher uma
opção; suco ou refrigerante .

187 12.000 5,00 60.000,00

2.0 Coffe break: 02 tipos de bolo (bolo
de rolo, inglês, simples, laranja,
chocolate, formigueiro, xadrez), 02
tipos de mini-sanduíches (queijos
com presunto, pasta diversas), sala
de frutas, 03 tipos de rnini-salgados
(coxinha, pastel de forno, pãozinho
de queijo , empada), 03 tipos de
doces (brigadeiro, tortinha, bem
casado), 02 tipos de suco de frutas da
época, 02 tipos de refrigerantes
(normal e Iizht) , café e água.

187 12.000 6,50 78.000,00

3.0 Café da manhã: macaxeira, ou
inhame com acompanhamento,
salada de fruta, 02 tipos de bolo
(simples, rolo, chocolate) 01 tipo de
bolo regional (macaxeira, mandioca,
milho), minisanduíches (queijo ou
presunto light), torrada,
03 tipos de doce (queijadinha,
tortinha, brigadeiro) ,café preto, com
leite, iogurte, suco de fruta regional
refrigerante normal lizht

187 3.316 7,50 24.870,00

4.0 Lanche tipo jantar: Munguzá, cuscuz
com leite e ou ovos, sopa de carne
com macarrão e pão francês e ou
canja e pão francês, macaxeira com
charque, acompanhamento por café
preto:

187 3.500 7,15 25.025,00

5.0 Almoço tipo self service: Feijão
macassa, feijão
caseiro, arroz, macarrão, farofa, 02
tipos de
salada cozida, salada crua, carne
frango, peixe
torta salgada. Sobremesa: escolhe, 01
opção
(fatia de fruta da época, sorvete, doce
regional).
Bebida: suco de fruta ou refrigerante
(normal ou
lizht) servido em copo de 200m!.

VALOR GLOBAL

187 9,50 95.000,00

..,.:, t/{,f'i. -~R$ 282.895,00
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PARÁGRAFO ÚNICO: OS acréscimos não previstos na caracterizáção do objeto,
contido nesta cláusula, e necessários ao seu fiel cumprimento, só serão efetivados
com base em relatório do CONTRATANTE e mediante prévia e expressa
autorização do Secretário solicitante, sob pena de nulidade, promovendo-se a
responsabilidade de quem lhe deu causa. N ,..-.'_.
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DA MODALIDADE/REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto licitado será fornecido de acordo com os
termos fixados no item DO PRAZO E CONDIÇÕES DE
ENTREGAlEXECUÇÃO DO OBJETO do edital.

DO PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
valor global de até R$ 282.895,00 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e
noventa e cinco reais).

§1° O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias úteis após
a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor
responsável pela fiscalização do contrato, comprovando a prestação do serviço.

§2° Não constitui inadimplência do Contratante o atraso no pagamento
pela entrega da nota fiscal/fatura após o dia/prazo predeterminado.

§3° Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a
reajustamento de preços ou a atualização monetária.

§4° É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação
dos serviços, através do atesto na Nota Fiscal/Fatura.

§5° No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá(ão) ser
informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s).

§6° Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos serviços
prestados, a quantidade, o preço unitário e preço total de cada um deles.

§7° Os valores constantes das notas fiscais/faturas devem ser expressos em
moeda corrente nacional.

§8° Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa penalizada com
multa, após o trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido
recolhido o valor da multa que lhe tenha sido aplicada.

§9° Na Nota Fiscal/Fatura deverá ser indicado o nome do Banco, nome e
número da agência e número da Conta Corrente onde será creditado o valor
relativo ao pagamento constante daquele documento.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA QUARTA: Este contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses,
tendo como termo inicial o dia 16 de outubro de 2012 e termo final o dia 16 de
outubro de 2013.
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§1° Na hipótese de alterações no objeto de que trata este edital, serão

observadas as disposições do artigo 65 da Lei n? 8.666/93.

§2° É vedada a subcontratação do objeto desta licitação, no todo ou em
parte.

DAS CONDIÇÕES E ENTREGAlEXECUÇÃO DO OBJETO

cLÁUSULA QUINTA: Os serviços deverão ser executados de acordo com as
exigências do Termo de Referência em anexo ao Edital.

§1° Os serviços poderão ser executados a partir de 10 (dez) dias após a
assinatura do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a cumprir com as
datas dos eventos indicados pela Secretaria de Direitos Humanos e Segurança
Cidadã;

§2° A CONTRATANTE deverá comunicar o tipo de evento à
CONTRATADA com antecedência de, no mínimo, 03 (três) dias da data do
evento e informar, horário, local, número de pessoas, cardápio e demais
informações necessárias;

§3° O pedido deverá ser feito através de endereço eletrônico do servidor da
Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Cidadã responsável pelo
acompanhamento e execução dos serviços;

§4° A CONTRATADA deverá atender aos cardápios de acordo com o que
foi ofertado no Termo de Referência, sem que nenhum item seja alterado ou
substituído por outro, obedecendo aos pedidos da Secretaria de Direitos Humanos
e Segurança Cidadã;

.
§5° A CONTRATADA deverá executar os serviços com fornecimento de

mão de obra (gerente, garçom pessoal) e material de apoio (incluindo mesas,
cadeiras e toalhas).

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA SEXTA: Executado este instrumento pela CONTRATADA, seu
objeto será recebido pelo CONTRATANTE, em caráter provisório ou definitivo,
na forma dos artigos 73, 74, 75 e 76 da lei n? 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: O recebimento provisório ou definitivo não exclui as
responsabilidades civil e penal da CONTRATADA.
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA E CATEGORIA ECONÔMICA.

CLÁUSULA SÉTIMA: OS recursos alocados para a execução deste contrato têm
como fonte o Tesouro Municipal, e correrão à conta das Dotações Orçamentárias
nOs 3801.14.422.1.222.2.029 e 3801.14.422.1.222.2.272, ambos Elemento de
Despesa n? 3.3.90.39 - Fontes 0100 e 0102.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA OITAVA: O regime jurídico deste Contrato confere ao
CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 58 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA NONA: Constitui obrigação do CONTRATANTE, além da
constante do art. 66 da Lei n°. 8.666/93:

I) Comunicação através do Serviço de Contabilidade, aos órgãos incumbidos
de arrecadação e fiscalização dos tributos municipais, das características e
dos valores pagos referentes à liquidação da despesa deste Contrato, bem
como designará um gestor de Contrato que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua execução;

Il) Fiscalizar o exato cumprimento das cláusulas e condições contratadas,
registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunicá-Ias
por escrito à Contratada para correção das irregularidades apontadas.

I1I) Fiscalizar o cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas
pela CONTRATADA.

CLÁUSULA' DÉCIMA: São conferidos à CONTRATADA os direitos
relacionados no art. 59, §2° do art. 79 e art. 109 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Constitui obrigação da CONTRATADA,
além das constantes dos artigos 66, 68, 69, 70 e 71 da Lei n° 8.666/93:

I) Executar os serviços em conformidade com o termo de referência e
contrato;

Il) Manter durante a execução do contrato todas as obrigações assumidas
constantes do edital de licitação;

IIl) Não ceder, no todo ou em parte, o objeto do Contrato.

IV) Utilizar profissionais, quando no serviço de provisão e consumo dos
alimentos, devidamente habilitados, higienizados e uniformizados (roupa
personalizada com o nome da CONTRATADA, luvas, cobertura para os
cabelos, sapato ou tênis), conforme as normas em ~;

f/P'5
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V) Responsabilizar-se pelo transporte dos alimentos em embalagens

devidamente higienizadas, bem como, de seus funcionários, quando em
serviço;

VI) Responder por quaisquer danos pessoais ou matenais causados à
CONTRATANTE e ou a terceiros, quando caracterizados a má fé, o dolo,
a negligência ou a imperícia profissional de seus funcionários durante o
fornecimento;

VII) Cumprir o que dispõem as normas regulamentares, relativas à segurança e
Medicina do Trabalho;

VIII) Responsabilizar-se por todos os custos e despesas relacionadas com a
prestação dos serviços;

IX) Comunicar por escrito à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato
ou dano verificado no local do fornecimento pactuado, no primeiro dia útil
subsequente à ocorrência;

X) Responsabilizar-se pela conduta de seus funcionários durante as horas de
trabalho, assegurando que os empregados mantenham o devido respeito e
cortesia no seu relacionamento com terceiros e servidores da
CONTRATANTE, substituindo imediatamente todo e qualquer de seus
empregados ou prepostos que sejam considerados inconvenientes à boa
ordem, conforme avaliação da contratante;

XI) Efetuar o transporte dos alimentos em vasilhas apropriadas, devidamente
tampadas e isoladas, providenciando por sua conta e risco a conservação;

XII) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilidade e
qualificação exigidas no edital de licitação.

DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Compete à Secretária de Direitos Humanos
e Segurança Cidadã a designação, mediante Termo específico, do servidor
responsável para exercer a fiscalização e acompanhamento deste Contrato,
competindo-lhe, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666/93, informar à
Administração sobre eventuais vícios ou irregularidades, propor as soluções e as
sanções que entender cabíveis para regularidades das faltas e defeitos observadas,
conforme o disposto neste Contrato, admitida participação de terceiros, para
assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
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§10 O servidor designado será responsabilizado por quaisquer atos

omissivos ou comissivos praticados no desempenho de suas funções em
desacordo com a t.ei 8.666/93 ou aos termos e Cláusulas do presente Contrato,
sujeitando-se às sanções previstas na referida Lei e nos regulamentos próprios,
sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e criminal que por culpa
ou dolo tenha dado causa.

§2° O servidor designado deverá tomar ciência de sua incumbência de
fiscalização e acompanhamento contratual mediante Termo específico, no qual
informará sua anuência com sua responsabilização administrativa, civil e criminal
no caso das infrações mencionadas no Parágrafo anterior.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As alterações porventura necessárias ao fiel
cumprimento do objeto deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do
art. 65 da Lei n° 8.666/93, formalizadas previamente por termo aditivo, que
passará a integrar este contrato.

DAS SANÇÕES

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pela inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas, o fornecedor ficará sujeito às seguintes penalidades, sem
prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla
defesa:

a) advertência.

b) multa de:

b.l ) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da
nota de empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do objeto, ou
de descumprimento do item 9.3 deste edital, limitada a incidência a 30
(trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

b.2) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho,
no caso de atraso por período superior ao previsto na alínea "b.l ", ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;
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b.3) 30,0 % (trinta por cento) sobre o valor constante da nota de empenho,
em caso de inexecução total da obrigação assumida;

c) ficará impedido de licitar com o Município e será descredenciado do sistema
municipal de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, com
fundamento no art. 7° da Lei n" 10.520/2002

c.l) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87°, III da Lei n?
8.666/1993, o prazo desta sanção será de até 2 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, na forma do art. 87°, IV da Lei n? 8.666/1993.

§1° O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo Município do Recife ao
fornecedor ou cobrado judicialmente.

§2° As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão
ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

§3° As sanções previstas nos itens "c" e "d" desta cláusula também
poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por
fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos
da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a
Administração.

§ 4° Decorrido o prazo de defesa sem que a CONTRATADA se pronuncie
ou se for considerada procedente a multa, a mesma será notificada a recolher ao
erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da
notificação pela autoridade competente.

§ 5° Uma vez recolhida a multa, e na hipótese de vir a CONTRATADA
lograr êxito em recurso que apresentar, o CONTRATANTE devolverá a quantia
recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

DA RESCISÃO

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A inexecução total ou parcial deste contrato
dará ensejo à sua rescisão, assegurada a prévia defesa e observadas as disposições
da Lei n° 8.666/93, notadamente nos artigos 77 a 80, sem prejuízo das penalidades
determinadas neste instrumento.

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O presente instrumento contratual decorrente a
Ata de Registro de Preços n? 004/2012 - Processo icitatório n? 006/2012 - Pregão
Eletrônico n? 006/2012-CPLS, devidamente ho ologado em 15.10.2012.

~/A



'. ,<

Cais do Apoio, 925
Recife Pernambuco

CEP50.030-903
fone (81) 3355.8000
www.recife.pe.gov.br

PREFEITURA DO

RECIFE
DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fazem parte integrante deste contrato,
independente de transcrição, os seguintes documentos: o Ofício n? 900-N2012 -
GAB/SDHSC, de 16.10.2012; Bloqueios de Saldos Orçamentários e Financeiros
nOs2012.38 01.1.17, 2012.38 01.1.18, 2012.38 01.1.19, 2012.38 01.1.20, 2012.38
01.1.21 e 2012.38 01.1.22; Ofício n? 900/2012-GAB/SDHSC, de 16.10.2012, com
autorização do Conselho de Política Financeira; Termo de Ciência da
Fiscalização; Ata de Registro de Preços n" 004/2012 - Processo Licitatório n?
006/2012 - Pregão Eletrônico n? 006/2012-CPLS, e a proposta da
CONTRATADA.

DO FORO

cLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica, desde já, declarado pelas partes, com
base no § 2° do art. 55 da Lei n° 8.666/93, o Foro da Comarca do Recife, Capital
do Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na
execução deste contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença
de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando registrado
em livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conforme dispõe o artigo 60
da Lei n°. 8.666/93.

Recife, 16 de outubro de 2012.

VIRGÍNIA AUG TA PI ENTE L RODRIGUES
Secretária de Assuntos Jurídicos

li
PETRÔNIO LI MAGALHÃES

Secretário de Finanças
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Contrato de Prestação de Serviços de Buffet, n? 214,
que entre si celebram o MUNICÍPIO DO RECIFE e
a EMPRESA CLÁUDIO GOMES DA SILVA -
BUFFET-ME,

MARIA DO~PARO ARAÚJO
Secretária de Direitos Humanos e Segurança Cidadã

~ 6cur:s 00 ~.tJ,
CLÁUDIO GOMES DA SILVA

Empresa Cláudio Gomes da Silva - BUFFET - ME
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1, _
CPF/MF n° _

2, _
CPF/MF n° _
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EXTRATO DO CONTRATO N° 214, FIRMADO EM 16 DE OUTUBRO DE 2012.

MODALIDADE: Ata de Registro de Preços n? 004/2012 -
Processo Licitatório n? 006/2012 - Pregão
Eletrônico n? 006/2012-CPLS.

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA
DE DIREITOS HUMANOS E
SEGURANÇA CIDADÃ E A EMPRESA
CLÁUDIO GOMES DA SILVA - BUFFET
-ME.

OBJETO: A contratação de serviço de Buffet para
atender aos diversos eventos promovidos
pela Secretaria de Direitos Humanos e
Segurança Cidadã.

PREÇO GLOBAL: R$ 282.895,00 (duzentos e oitenta e dois
mil, oitocentos e noventa e cinco reais).

PRAZO: De 12 (doze) meses, tendo como termo
inicial o dia 16 de outubro de 2012 e termo
final o dia 16 de outubro de 2013.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: n''s 3801.14.422.1.222.2.029 e
3801.14.422.1.222.2.272, ambos Elemento
de Despesa na 3.3.90.39 - Fontes 0100 e 0102

RECURSO FINANCEIRO: Tesouro Municipal.
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Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Serviços de Buffet, n? 214,
celebrado em 16 de outubro de 2012, entre o
MUNICÍPIO DO RECIFE e a EMPRESA
CLÁUDIO GOMES DA SILVA - BUFFET-
ME, na forma 'abaixo:

As partes, já devidamente qualificadas no Contrato de Prestação de Serviços de
Buffet, n? 214, celebrado em 16 de outubro de 2012, CONSIDERANDO o Ofício
n" 1.114-N2013-GAB/SDSDH, de 24.09.2013; Ofício n? 1108/2013-
GAB/SDSDH, de 23.09.2013, com autorização do Conselho de Política
Financeira; Termo de Ciência da Fiscalização; Bloqueios de Saldos
Orçamentários e Financeiros nOs 2013.59 01.5.151, 2013.59 01.5.152, 2013.59
01.5.153 e 2013.29 01.5.38; Correspondência da CONTRATADA, de 20.09.2013,
têm justa e acordada a presente celebração, que se regerá pelas cláusulas e
condições a seguir pactuadas.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: Constitui objeto deste Primeiro Termo Aditivo ao
contrato já identificado neste instrumento, a prorrogação do prazo contratual pelo
período de 17 de outubro de 2013 a 16 de outubro de 2014.

§1°. O valor global do Contrato para o período ora prorrogado permanece
em R$ 282.895,00 (duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco
reais). •

§2°. As despesas correrão à conta das Dotações Orçamentárias de nOs
5901.08.0244.1204.2.0518 - Elemento de Despesa n? 3.3.90.39 - Fonte: 0245,
5901.08.0243.1225.2.0517 - Elemento de Despesa n? 3.3.90.39 - Fonte: 0645,
5901.08.0244.1204.2.0519 - Elemento de Despesa n? 3.3.90.39 - Fonte: 0645 e
2901.14.0422.1222.2.0029 - Elemento de Despesa n? 3.3.90.39 - Fonte: 0100.

DA RATIFICAÇÃO

cLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato,
ora aditado, que não foram pelo presente Termo expressamente alteradas.
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E, por estarem de pleno acordo, firmam os CONTRATANTES o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito,
na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando
registrado em livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conforme dispõe o
artigo 60 da Lei n". 8.666/93.

Recife, 07 de outubro de 2013.

~t-~~ç~~
ANA RITA SUASSUNA WANDERLEY

.Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
Secretário de Finanças

CLÁUDIO GOMES DA SILVA
Empresa Cláudio Gomes da Silva - BUFFET - ME

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
l.
CPBMFno _

2. _
CPF!MF n°. _
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, N° 214, CELEBRADO EM 16 DE
OUTUBRO DE 2012, ENTRE O MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E A EMPRESA
CLÁUDIO GOMES DA SILVA - BUFFET - ME.

OBJETO: A prorrogação do prazo contratual pelo período de 17 de
outubro de 2013 a 16 de outubro de 2014.

§1°. O valor global do Contrato para o período ora prorrogado
permanece em R$ 282.895,00 (duzentos e oitenta e dois mil,
oitocentos e noventa e cinco reais).

§2°. As despesas correrão à conta das Dotações Orçamentárias
de nOs5901.08.0244.1204.2.0518 - Elemento de Despesa n?
3.3.90.39 - Fonte: 0245, 5901.08.0243.1225.2.0517 - Elemento
de Despesa n? 3.3.90.39 Fonte: 0645,
5901.08.0244.1204.2.0519 - Elemento de Despesa n? 3.3.90.39
- Fonte: 0645 e 2901.14.0422.1222.2.0029 - Elemento de
Despesa n? 3.3.90.39 - Fonte: 0100.

TEAconOl3437Ger/Ed
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