
Cais do Apoio, 925

Recife - Pernambuco

CEP 50.030-903

fone (81) 3355.8000

www.recife.pe.gov.br

PREFEITURA DO

RECIFE
Contrato de Aquisição de Divisórias, Portas e
Forros, n? 237, que entre si celebram o
MUNICÍPIO DO RECIFE e a MOENDO
COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, 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
pelo devidamente assistido 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-SDS/PE, 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-
SDS/PE, e pela Secretária de Assistência Social, Sr'. NIEDJA DA SILVA
QUEIROZ, brasileira, solteira, psicóloga, inscrita no CPF/MF sob o n?
189.685.384-68, portadora da cédula de identidade n? 1.257.407-SSP/PE, todos
residentes e domiciliados nesta cidade, e do outro lado, a MOENDO COMÉRCIO
E CONSTRUÇÕES LTDA, doravante simplesmente denominada
CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.466.712/0001-14, com sede
na Rua Gurupé, n? 439-C, bairro de Afogados, nesta cidade, representada neste
ato pelo Sr. JÚLIO BERNARDINO ALVES NETO, brasileiro, casado, micro-
empresário, inscrito no CPF/MF sob o n? 026.232.814-32, portador da cédula de
identidade n? 4.821.295-SSPIPE, residente e domiciliado na Rua Lajedo, n" 155,
bairro Arthur Lundgren I, Paulista/PE, celebram o presente instrumento, com
observância ,estrita de suas cláusulas, que, em sucessivo, mútua e reciprocam ente
outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público, além
dos especificamente previstos na 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 Ata de Registro de Preços
n? 24/2012, referente ao Processo Licitatório n'' 031/2012, na modalidade Pregão
Eletrônico n? 004/2012-FCCR, na condição de órgão "não-participante" ou
"carona" 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 aquisição com
montagem e desmontagem de divisórias e forros, para atender às necessidades do
Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com o Termo de Referência e a
Proposta da CONTRATADA, conforme abaixo:
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SERVICOS

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT. PREÇO TOTAL
1 Desrnontaaern de divisórias existente 200 15,00 3.000,00
2 Desmontagem de porta para divisórias 30 15,00 450,00
3 Assentamento de divisórias 500 15,00 7.500,00
4 Assentamento de divisórias 300 15,00 4.500,00
5 Assentamento de porta 30 100,00 3.000,00
6 Demolição de forro de gesso 200 17,90 3.580,00
7 Assentamento de forro de zesso 400 8,28 3.312,00
8 Assentamento de forro em PVC 200 8,00 1.600,00

26.942,00

MATERIAIS
ITEM ESPECIFICA( ÕES QUANT. PREÇO TOTAL

3 Fornecimento de divisória 500 88,00 44.000,00
4 Fornecimento de divisória 300 88,00 26.400,00
5 Fornecimento de norta oara divisória 30 300,00 9.000,00
7 Fornecimento de forro de zesso 400 20,00 8.000,00
8 Fornecimento de forro em PVC 200 30,00 6.000,0

93.400,00

TOTALR$ 120.342,000 I

DA MODALIDADE/REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE
FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA: A modalidade de que trata este Contrato é a da
execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.

DO PREÇO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o
preço global de R$ 120.342,00 (cento e vinte mil, trezentos e quarenta e dois
reais), obedecendo sempre aos preços apresentados na proposta da
CONTRATADA.

PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo de pagamento será de até30 (trinta) dias após a
entrega e instalação dos equipamentos, mediante apresentação da Nota
FiscallFatura contendo o devido atesto do servidor responsável pelo
acompanhamento da execução do contrato.

DO PRAZO DE INÍCIO DE ETAPAS E CONCLUSÃO

CLÁUSULA QUARTA: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses,
tendo como termo inicial o dia 01 de novembro de 2012 e termo final o dia 31 de
outubro de 2013.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGNEXECUÇÃO DO OBJETO

CLÁUSULA QUINTA: O prazo de entrega e instalação dos materiais será de até
15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de
Serviço/Fornecimento.
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PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA deverá entregar o objeto deste
Contrato, de acordo com as disposições constantes do Termo de Referência e
demais anexos ao edital de licitação.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA SEXTA: Executado este instrumento pela CONTRATADA, seu
objeto será recebido pelo CONTRATANTE em caráter provisório ou definitivo,
observados, no que couber, os artigos 73, 74, 75 e 76 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: O recebimento provisório ou definitivo não exime a
responsabilidade da CONTRATADA pela correta prestação do serviço, sob pena
de ser considerada inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades
previstas neste contrato.

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 5901.08.244.1.204.2.519; 5901.08.244.1.225.2.518; 5901.08.244.1.255.2.018;
5901.04.122.2.161.2.723 - Elementos de Despesas 3.3.90.30 e 3.3.90.39 - Fonte:
245.

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

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

CLÁUSUL~ NONA: Constitui obrigação do CONTRATANTE, além da
constante do artigo 66 da Lei n° 8.666/93, a 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:

I) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA;

11) Efetuar as Ordens de Serviço devidamente assinadas pelo gestor
fiscalizador e autorizada pela autoridade competente para a execução
do objeto;

111) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, através de um
servidor especialmente designado, que anotará em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas;

IV) Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas;

3



Cais do Apoio, 925

Recife - Pernambuco

CEP 50.030-903

fone (81) 3355.8000

www.recife.pe.gov.br

PREFEITURA DO

RECIFE
V) Proporcionar todas as facilidades necessárias ao recebimento do

objeto requisitado.

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

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

I) Manter, durante a execução deste contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, sobretudo no que pertine à comprovação da
inexistência de débitos perante a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal, bem como junto ao INSS e FGTS;

Il) Responsabilizar-se por todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos,
ferramentas, transportes verticais e horizontais, e todos os demais
serviços e utensílios necessários à execução da obra;

III) Responsabilizar-se por todas as despesas com mão-de-obra, inclusive
leis sociais, seguros contra acidentes, estadias, viagens, dentre outros;

IV) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções, resultantes de erro ou falha de execução, salvo quando
o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido, sem
ônus para a CONTRATANTE de material e mão de obra;
.

V) Executar os serviços nos dias e horários estabelecidos pelo
CONTRATANTE;

VI) Utilizar sinalização apropriada quando necessitar interditar áreas;

VII) Obedecer às orientações dos técnicos do CONTRATANTE,
especificações e atendimento às normas da ABNT, bem como executar
os serviços sem que venham causar transtornos à população;

VIII) Depositar os resíduos provenientes das demolições da obra (bota-fora)
em caçambas estacionárias para posterior transporte, sendo este
serviço às custas da CONTRATADA;

IX) Limpar todo o local, após a execução de todos os trabalhos, para
entrega do CONTRATANTE;

X) Acompanhar a execução das obras civis, indicando ao
CONTRATANTE ou ao seu representante todas as interferências

e~ventualmente ap~uradas; P& ~~
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XI) Manter preposto com qualificação técnica especifica na área dos

serviços designados a representá-Ia perante o CONTRATANTE no
atendimento de todas as solicitações e acompanhamento das atividades
desenvolvidas, sem ônus para o CONTRATANTE;

XII) Disponibilizar os telefones, correio eletrônico e fax para contato em
caso de necessidade de assistência técnica corretiva, comunicando ao
CONTRATANTE quaisquer alterações;

XIII) Adotar todas as medidas de segurança necessárias ao bom andamento
dos serviços, à preservação dos bens do CONTRATANTE, bem como
de terceiros;

XIV) Respeitar o sistema de segurança do CONTRATANTE e fornecer
todas as informações solicitadas pela mesma, devendo ainda, os seus
técnicos apresentarem-se devidamente identificados por crachá e/ou
uniforme da CONTRATADA;

XV) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a serem
vítimas os empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências
legais para o exercício da atividade;

XVI) Responder por danos a bens materiais e avarias que venham a ser
causadas por seus empregados ou preposto ao CONTRATANTE e ou
a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade;

XVII) Arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for,
desde que praticada por seus empregados no recinto do
CONTRATANTE;

XVIII) Submeter ao CONTRATANTE, por escrito, solicitação para retirada
de quaisquer equipamentos de suas dependências, bem como proceder
à sua devolução, no prazo fixado;

XIX) Atender prontamente a qualquer solicitação da Fiscalização do
CONTRATANTE para execução dos serviços;

XX) Apresentar, juntamente com as notas fiscais/faturas, os originais, e
entregar as cópias, das Guias de Recolhimento das Obrigações Sociais
(a exemplo de INSS e FGTS) e folhas de pagamento do pessoal
utilizado na execução dos serviços, devidamente quitadas e relativas
aos serviços realizados no mês anterior ao período a que se refere o
pagamento;

Cais do Apoio, 925
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XXII) Comprometer-se a não veicular, em hipótese alguma, publicidade ou

qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta
contratação, sem a prévia autorização do CONTRATANTE;

XXIII) Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos e
fatos desabonadores noticiados que a envolva independentemente de
solici tação;

XXIV) Obrigar-se a fornecer quantitativos superiores àqueles registrados neste
Contrato, em função do direito de acréscimo de até 25% de que trata o
§ 1° do art. 65 da Lei nO8.666/93;

PARÁGRAFO ÚNICO: A CONTRATADA reconhece o direito da
CONTRATANTE paralisar a qualquer tempo ou suspender o fornecimento do
objeto, mediante o pagamento único e exclusivo dos equipamentos entregues, sem
qualquer indenização pelos que não estiverem aplicados dentro das especificações
prévias, bem como sem qualquer ônus, encargos ou indenizações pelos já
fornecidos.

DA FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Compete à Secretária de Assistência Social
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.

§ 1° O servidor designado será responsabilizado por quaisquer atos
omissivos ou comissivos praticados no desempenho de suas funções em
desacordo com a Lei 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

Cais do Apoio, 925
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DAS SANÇÕES

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei
n? 8.666/1993, a CONTRATADA ficará sujeito, no caso de convocada dentro do
prazo de validade da sua proposta, não celebrar, Contrato, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das responsabilidades
civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Multa de:

b.I) 0,5 % (cinco décimos por cento) sobre o valor constante da nota de
empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a
incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não -aceitação do material, 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, em caso de superior ao previsto na alínea "b.1" ou de
inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3) 30,0 % (trinta por cento) em caso da inexecução total da obrigação
assumida;

b.4) 0,5 (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da
nota de empenho no caso de não - substituição de material que apresentar
defeito/improbidade, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação,
limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do material, de forma a
configurar, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do Edital e da Lei.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou
a penalidade, que será concedida sempre que o contratante ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após o decorrido o prazo da

Cais do Apoio, 925 sanção aplicada.
Recife - Pernambuco
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§10 Com referência à sanção de que trata a alínea "b" desta Cláusula,

decorrido o prazo de defesa sem que o fornecedor se pronuncie ou se for
considerada procedente a multa, o mesmo será notificado a recolher ao erário
municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação
pela autoridade competente.

§ 2° Uma vez recolhida a multa de que trata esta Cláusula, e na hipótese de
vir o fornecedor a 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
vinculado à Ata de Registro de Preços n? 24/2012, referente ao Processo
Licitatório n? 031/2012, na modalidade Pregão Eletrônico n? 004/2012-FCCR, na
condição de órgão "não-participante" ou "carona".

DOS DOCUMENTOS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fazem parte integrante deste contrato,
independente de transcrição, os seguintes documentos: o Ofício n? 670-N2012-
GAB/SAS, de 01 de novembro de 2012; Ofício n? 761-DAS/SAS, de 06 de
setembro de 2012; Ofício n? 568/2012-GAB/SAS, de 06 de setembro de 2012,
com a autorização do Conselho de Política Financeira; Declaração do Solicitante
da Carona, de 06 de setembro de 2012; Autorização do Detentor da Ata, de 10 de
julho de 2012; Correspondência da CONTRATADA, de 20 de junho de 2012;
Bloqueios de Saldos Orçamentário e Financeiros, nOs2012.59 01.5.206; 2012.59
01.5.207; 2012.59 01.5.208; 2012.59 01.5.209; 2012.59 01.5.2011 e 2012.59
01.5.210; Ofício n? 401/2012-DGLC/SEFIN, de 14 de setembro de 2012; Ofício
n? 418/2012-DGLC/SEFIN, de 01 de outubro de 2012; Ofício n? 882/2012-
DAS/SAS, de 18 de outubro de 2012; Análise da DGLC, de 24 de outubro de
2012; Ata de Registro de Preços n? 24/2012, referente ao Processo Licitatório n?
031/2012, na modalidade Pregão Eletrônico n? 004/2012-FCCR, na condição de
órgão "não-participante" ou "carona", e à Proposta da CONTRATADA; Análise
da Diretoria de Licitações e Compras - DLC; 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

CEP 50.030-903
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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, 01 de novembro de 2012.

VIRGÍNIA AUGU
Secretária

S

~J"
PETRONIO LI

Secretário d

v-:
MAGALHÃES
Finanças

~

~AQU~
istênci~~~aí

"JI·",",,,,r","I.IINOA
Com rcio e Constru

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1. _
CPF/MF n° _

2. _

CPF/MF n° -::;:::;:~:_
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EXTRATO DO CONTRATO N° 237, FIRMADO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012.

MODALIDADE:

CONTRATANTES:

OBJETO:

PREÇO GLOBAL:

PRAZO:

Ata de Registro de Preços
n? 24/2012, referente ao Processo Licitatório
n? 031/2012, na modalidade Pregão
Eletrônico n? 004/20 12-FCCR, na condição
de órgão "não-participante" ou "carona".

MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A MOENDO
COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.

A aquisição com montagem e desmontagem
de divisórias e forros, para atender às
necessidades do Fundo Municipal de
Assistência Social, de acordo com o Termo
de Referência e a Proposta da
CONTRATADA.

R$ 120.342,00 (cento e vinte mil, trezentos e
quarenta e dois reais).

De 12 (doze) meses, tendo como termo
inicial o dia 01 de novembro de 2012 e termo
final o dia 31 de outubro de 2013.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: nOs

RECURSO FINANCEIRO:

5901.08.244.1.204.2.519;
5901.08.244.1.225.2.518;
5901.08.244.1.255.2.018;
5901.04.122.2.161.2.723 - Elementos
de Despesas 3.3.90.30 e 3.3.90.39 -
Fonte: 245.

Tesouro Municipal.

Con01313Hel/Mar
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Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de
Aquisição de Divisórias, Portas e Forros,
n? 237, celebrado em 01 de novembro de
2012, entre o MUNICÍPIO DO RECIFE e a
MOENDO COM~ROO E
CONSTRUÇÕES LTDA, na forma abaixo:

As partes, já devidamente qualificadas no Contrato de Aquisição de Divisórias,
Portas e Forros, n? 237, celebrado em 01 de novembro de 2012,
CONSIDERANDO o Ofício n? 1085-N2013-GAB/SDSDH, de 17 de setembro
de 2013; Ofício n? 1078-N2013-GAB/SDSDH, de 16 de setembro de 2013, com
autorização do Conselho de Política Financeira; Termo de Ciência da
Fiscalização; Desbloqueios de Saldos Orçamentários e Financeiros, nOs2013.59
01.5.139; 2013.59 01.5.140; 2013.59 01.5.143 e 2013.59 01.5.144; Bloqueios de
Saldos Orçamentários e Financeiros, nOs 2013.59 01.5.141 e 2013.59 01.5.142;
Correspondência da CONTRATADA, de 12 de setembro de 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 de vigência,
tendo como termo inicial o dia 01 de novembro de 2013 e termo final o dia 31 de
outubro de 2014.

§1°. G valor global do Contrato para o período ora prorrogado permanece
R$ 120.342,00 (cento e vinte mil, trezentos e quarenta e dois reais).

§2°. As despesas correrão à conta das Dotações Orçamentárias
nOs5901.08.0244.1204.2.0519 - Elemento de Despesa n? 3.3.90.39 - Fonte: 0645;
5901.08.0244.1204.2.0519 - Elemento de Despesa n? 3.3.90.30 - Fonte: 0245;
5901.08.0244.1204.2.0518 - Elemento de Despesa n? 3.3.90.30 - Fonte: 0245;
5901.08.0244.1204.2.0518 - Elemento de Despesa nO 3.3.90.39 - Fonte: 0245;
5901.08.0244.1204.2.0018 - Elemento de Despesa n? 3.3.90.39 - Fonte: 0645 e
5901.08.0244.1204.2.0018 - Elemento de Despesa n? 3.3.90.30 - Fonte: 0645.

DA RATIFICAÇÃO

C i do Apoio, 925

ceife· Pernombu
CEP SO.03Q..903

fone (81) 3355.80

NWW. cife.p .gov.t,n

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem em vigor as demais cláusulas do
Contrato, ora aditado, que não foram pelo presente termo expressamente alter~~'

I"'f-' 1':...:.,
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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, sendo
as demais assinadas e rubricadas pelos presentes a este ato e, ainda, registrado
em livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conforme dispõe o artigo 60
da Lei n°. 8.666/93.

Recife, 17 de setembro de 2013.

~~~
RITA UASSUNA WANDERLEY

Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
Secretário de Finanças

JÚLIO B"'ER~WL.J-H,~11i.ETO

Moendo mércio e'Jt~~ruções Ltda
ONTRATADA

Cai da Il.polo.925

;(,01 - Pernam ue

CE 5O.030oS03

fone (81 3355.8 00

NWW.llIclfapc.gov.br

TESTEMUNHAS:
1. _
CPF/MF n° _

~

'-'-. ~q'
ciano . Ge eira

Se retáno Executtvo - SAJ
Mat. 96.981-3

2. _
CPF/MFn°. ------------:;"'-
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EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIA, PORTAS E FORROS, N° 237, CELEBRADO
EM 01 DE NOVEMBRO DE 2012, ENTRE O MUNICÍPIO DO
RECIFE/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS E A MOENDO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência, tendo como termo
inicial o dia 01 de novembro de 2013 e termo final o dia 31
de outubro de 2014.

§1°. O valor global do Contrato para o período ora
prorrogado permanece R$ 120.342,00 (cento e vinte mil,
trezentos e quarenta e dois reais).

§2°. As despesas correrão à conta das Dotações
Orçamentárias, nOs 5901.08.0244.1204.2.0519 - Elemento
de Despesa n? 3.3.90.39 Fonte: 0645;
5901.08.0244.1204.2.0519 - Elemento de Despesa n?
3.3.90.30 - Fonte: 0245; 5901.08.0244.1204.2.0518 -
Elemento de Despesa n? 3.3.90.30 - Fonte: 0245;
5901.08.0244.1204.2.0518 - Elemento de Despesa n?
3.3.90.39 - Fonte: 0245; 5901.08.0244.1204.2.0018 -
Elemento de Despesa n? 3.3.90.39 - Fonte: 0645 e
5901.08.0244.1204.2.0018 - Elemento de Despesa n?
3.3.90.30 - Fonte: 0645.

Teacon013415Rg/Mar
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