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doú'.rriôr à $úd., n. ,reô dó Értado do c.à.i, ã$ihâdo .m 11/o2l2o2o, vátido Por

Âvlso oE ucrÍacÃo
,rEGÃô rrsÍiÔfirco ne !/2019 . uas6 7r3ar1

Ne Píe.sso: 63116005571201971 obrêto: Aq!6{ão !. màteriâl d. lavand..i., a lim d.
.tê^dê, às ó.mãrd.t d.eta É!.oLà C. Àpr.ndrêr'Màrinhêtrôs.rô Cê.rt IEAMCE) Ê ó€ãos
p..ricip..!* Íotâl dé rtêns Li.t.dot t1 €dital 14/02/2020 d.s 09h30 àr 11h30 e dar

13h30 àr 16h00. E.d.r.ço A!.ndâ Coron.l F'lomêno 6M.5, Nf30 _ lâ.àrêcãnÉã,
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contarado: cliNrca HUMÁNÂME TE ITDA . CNPI: 2a.473 701/0001-67 EsPé.ie. rêfmÔ
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MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE ÍNTENDÊNCIA DA MARINIIA EM SALVAIX)R

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N'
82802-001/202GO0, QIJE FAZEM ENTRE SI O
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHÁ
EM SALVADOR T. A ASSCTIAÇÀO DO
DESENVOL VIMENTO DO BAIXO SUL-

O CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SAI"VADOR" com sede na Estrada da

Base Naval de Aratu ín" - São Tomé de Paripe, na cidade de Salvador-BA, inscrito no CNPJ

sob o n' 0039450201E0-O0, neste âto reprEsentado pelo Capitão de Mar e Guerra 1IM) -
Ordenador de Despesas - REGINALDO DA COSTÂ MACHADO, nomeado pela Ponaria no

25lMB, de t5 de agosto de 2018, inscrito no CPF n" 936.057.817-72, portador da Carteira de

Identidade n" 519.02G6, dorâvant€ denominada CONTRATANTE, e a ASSOCIAÇÀO I)O
DESETWOI-WMENTO DO BAIXO SUL - ÂDEBASUL, inscrita no CNPJ/MF sob o n"

03.6?t.383/0001-35, sediada na Rodoüa BR-l01, KM 371, Jn" - Zona Urtrana - Gandu -
BA CEP: 4545G000, doravâate designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr

JERONIAS LIBANIO DOS SANTOS, portador da Caíeira de Identidsde n" 09.ó93.503-09,

expedida pela SSP-BA e CPF n' 012.1.10.,1ó5{9, tendo em vista o que consta no Processo n'
0ú0677.0O302U2019-19 e em observância às disposições da tri n" 8.66ó, de 2l de junho de

1993, da Lei no 10.520, de l7 de julho dc 2(X)2 e na Lei n'8.078, de 1990 - Código de Defesa

do Consumidor, resolvem celebrar o presentc Termo de Con§*ato, decorrente da Chamada

Pública n" 0l/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

I. CLÁU§ULÂ PRIMEIRA - OBJITO

l - l . O objeto do prcscnte Termo de Contrato e a aquisição de alimentos de agricultores

familiares, por mcio da modalidade de Compra Institucional do Programa de Aquisição

de Alimentos, corfonne especificações e quântitativos estabelecidos no Edital do Pregão

idcntificado no preâmbulo e na proposta ve[€edora, os quais integram sste instntmento,

independente de transcrição.

I -2. Discriminaçio do objeto;

2,15

CentÍo dc lntcíd!ôcir da Mltfuhr.tn Silvàdor
E 8ú! ú Bsc N.vd dG AÍaÀr - Slo Toíú d! PüiFE - §dvador-B^ - CEP a080Gl l0

l/5

IINIDADE

DE MEDIDA
OTJÂNTIDADE

VÂLOR

(R§)
ITt,]\t DE§C.RIÇÁO,fr SPNfl FlCÁÇÃO

5.90PAC(IIF] r .6003l Farilha de tapioca pacote 5009

t,N 9 ó(X)
35 logune lntegral diversos sabores -

ioguÍte sem adição de som de leite,

amido de milho e gordura nâo láctea"

deve ser especificaçâo no óü.rlo de

I

I

\
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I t.3- Os câsos de rescisâo contratral serão formalmente motivados. assegurando-se à

CONTRATADA o diÍEito à previa e ampla defesa.

I I .4, A COIITRATADA reconhece os dircitos da CONTRATANTE ern caso de

rcscisão adminisuztivs previsla no aÍL 77 da tri n'8.6ó6, de l99l-

1 1.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicaüvo dos seguintes âsp€ctos,

conforme o caso;

a) Balanço dos eventos contratuâis já cumpridor ou parcialmente cumpridosl

b) Relaçâo dos pagamenios já efeorados e ainda devidos;

c) lnden izaçôes e mulus.

12. CLÁU§ULA DÉCIMÂ TERCEIRÂ - YEDAÇOE§

l2-1. É vedado à CONTRATADÂ:

a) caucionar ou utilizã este Termo de Conffio para qualquer oper'ação

financeira;

b) interromper a execução contratual sob alegaçâo de inadimplernento pôr parte

da CONTRATANTE, salvo nos casos prcvistos em lei.

13, cLÁusuLA DÉcuvrl qulnre - IX)§ cAsos oMlsso§.

lJ.l. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segrmdo as disposições

contidas na Lei n'8.666, de 1993, na Lei n" 10.520, de 2002 e demais normas federais de

licil.ações e contraaos admiristrâtivos e, subsidiariamente, segundo as disposições

contidas na Lei n'8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e norna§ e

princípios gerais dos conÍratos.

14. cLÁusuLA DÉclme qunttl - PTIBLICAÇÃo

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicsção deste instrumento, por

extrato, no Diario Oticial da União, no prazo prcvisto na Lei n'8.6óó, de 1993.

15. cLÁu§uLA DÉcru-l srxu -rono
15.1.É eleito o Fom de Salvador/BÂ - Justiça Federal para dirimir os litígios que

à""orr..r* da execução deste Termo de Contralo que não Possam ser compostos pela

conciliação, conforme arr 55, §2'da Lei n" 8.666/91.

Ccnllo de lírlídêíriz dr Ma.inhs cín Sllvúor
E Fôdr dr B.iê Niv.l dc Arsru - Sào ToíÍé d! Prripê * §.lv|d6í-BÀ - CEP 4O«X).310
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iogurte e não bebida láctea. Embalagem

indiüdual de 100g.

l6 Suco natural tipo nertar (sabores

diversos) (copo / caixa com 200 ml).
LTN ó9.000 1,45

2. CLÁUSULA SEGT]I\DA. VIGÊNCIA

2. t. O prazo de vigência desre Tsrmo de Contrsü) tem início na data de 13 / A2 t2020 e

en".-omento em l3 / 08 /2020, prorrogrivel na forma do art.57, §l', da lri n'8.6óó,

de 1993.

3. CLÁU§T'LA TBRC§IR,A . PR.DÇO

3.1. O valor do presente Terrno de Contrato é de XllS 130-130,@ (c€rto e trinta mil e

cênl,o e trinta Y€ais)-

3-2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias dirctâs e indiÍetas

decorrcntes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais'

trabalhislâs, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxâ de administrÀção, Aete,

s€gum e outÍos nccessários ao curnprimento irÚegral do objeto da contratâção.

4. CI,{USULA QUARTA - DOTAÇÃO ONÇÀMENTÁRIA

4. I . As despesâs decoÍrente§ dests cü!ffiação estão programadas em dotação

orçâmentáÍia prôpri4 previsla no orçaÍne[to da Uniâo, para o exetcicio de 2O20, na

classificaçào abaixo:

Gestào/unidade: 782802

Fonte:0100000000

Pmgrama de Trabalho: 174713

Elernento de Despesa: 139030

PI: 844101002D§

5. CLÁUSULA QUINTA. PAGAMENTO

5.1 . O prazo para pagamento e demais condiçôes a ele refer€ntes encoÍrtaÍn-se no Editâl'

6. CLÁUSULA SEXTA _ REAJUSTE f, ALTERAÇÔf,S

6. l. O preço contratado é fixo e irrcajustável.

CÀLo dÊ lntÊndÀrcia d! Müinh..tn Srlvdü
F,.úús da BrlG Nrvsl de Alllu - Sfo To!É dc Püipê - SdY.doí-BÁ - CEP 40SSl I 0
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ó.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-âo pela disciplina do aÍt. 65 da Lei n'
8.66ó, de I993.

6.3. A CONÍRATADA é obrigada a aceit4r, nas meslnas condições contrutuais, os

acÉscimos ou supressões que se fizercm necessiíÍios, até o limite de 25§Z (ünÍe e cinco
por cento) do valor inicial alualizado do contràto.

a) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos iixados pela ata de regislro de
preçoE inclusive o acrescimo d€ que trata o § l'do arr. 65 da Lei n. 8.ó6ó, de

1993.

6.4. Âs supressões Íesultantes de acordo celebrado entÍe as paÍtes côntatânt€s poderão
exceder o limire de 25oá (vinte e cinco por c€nto) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA OITAVA. ENTRBGÂ f, RECEBIM§NTO DO OBJETO

7.1 . As condições de entrega € recebimento do objeo são aquela-s previstas no T€rmo de
RefeÉncia.

s. clÁusurÁ NoNA - RrscALrzAÇÃO

ll.l- A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de RefeÉncia e no
Edital.

9. CLÁUSULA Dú,CTMÂ
CONTRATADA

OBRIGAÇÔE§ DA CONTRATANTE E DA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA sào aquelas previslâs no
Tcrmo de Rcferência.

t0. cLÁusuLA DÚctmA pnIUrInA - sANÇÕtrs il)MINTSTRATTVAS

l0.l - As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital

I I. CLÁU§ULA DÉClllIA SEGTJNDA _ REsCtsÃO

I I . 1 . O presente Termo de ConEato p{deni ser rescindido nas hiútesês previstas no art.
78 d^ l-ei n' 8.ó66, de 1993, com as consequências indicadas no aí- 80 da mesma Lei,
sem prejuízo das sanções aplicrlveis.

!1.2.É admissível a Íüsão, cisão ou incorporação da contratada com./em oura pessra
jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa juídica todos os requisitos de
habilitação eigidos na licitação original; sejam manúdas as demais cláusulas e condições
do contrâto; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa
da Adminisração à continuidade do contrato.

C.nrro d! llEad&Ei. dr M.riú. .'l S.lvldoí
Elrúr ü Ai5. Nsd dc Ar.tu - Slo ToÍné de PrriFc - Sâlvldoí-B^ - CEp {08(l(t310
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Para firmeza e validade do pactuado, o presenG Termo de Contràto foi larrado em 2 (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pclos contraentes-

Município de Salvador, BA, em 12 de fevereiro de 2020.

beçrY
REGIN COSTA MACHATX)

Mar e Guerra (IM)
DiÍetor

(lM)

LIBANIO DOS SANTOS

Representmte trgal da Contratada

*tlo-arap SANTOS FERNANDES
(RM2-r)

Testemunha

N" ,"^^F
câraAcfi0

t,tcal

C.otro dc tnt .dêíEi. dr M.,inh! !d StlvrdoÍ
E trrds d! Br.c Nlvrl de Arrlu - slo Toír* de PriPê - §dvúor-BA - CEP 4o8Í)&l'0
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]\{ÂRINHÂ DO BRÂSIL

CENTRO Df,, INTENDÊNCIA DÂ MÀRINHA EM SALVADOR

TERMO DE CONTRATO DE COMPRÁ N"

828A2-O0212O2A-00. QUE FAZEM ENTRE SI O
CENTRO DE INTENDÉNCIA DA MARINHA
EM SALV^DOR E A ASSOCIAÇÂO SOL

NASCENTE.

O CENTRO DE INTENDÉNCIA DA MARINHA EM SALVADOR, COM SCdC NA ESbAdA dA

Base Naval de Aratu s/no São Tomé de Paripe, na cidade dc Salvador-BA, insoito no CNPJ

sob o no 00394502/0180-00, neste ato represetttado pelo Capitão de Mar e Guerra (IM) -
Ordenador de Despesas - REGINALDO DA COSTA MACIIADO, nomeado pela Portana no

254,Í8, de l5 de agosto de 201 8. inscrito no CPF n' 936.057,817-72, portador da Carteira de

Identidade n" 519.026-6, doravante denominada CONTRATANTE, e a ASSOCIAÇÃO SOL

NASCENTE, inscrita no CNPJ,MF sob o n' 08.821.717100A1-06, sediada na Rua Principal da

Conceição, n'78 - Conceição - Vera Cruz - BA CEP 44470-000, doravante desigaada

CONTRATADA, neste ato representada pela Sr". SIIELY VASCONCELOS SAMPAIO,
poÍadora da CaÍeira de Identidade rf 936.936-80, expedrda pcla SSP-BA e CPF n"
183.337 535-15, tendo em vista o que consta no Processo r' 00606677.003022i2019-19 e em
observância às disposições da Lei n'8.666, de 21 de juúo de 1993, da Lei n, 10.520, de 17
de julho de 2002 e na Lei n' 8.078, de 1990 - código de Defesa do consumidor, resolvem
celebrar o presente Termo de contrato, decorrente da chamada pública n" 01/2020,mediante
as cláusulas e coudições a seguir enunciadas.

I. CLAUSULA PRINÍEIRA _ OBJETO

l.l. o objeto do presente Termo de conlrato é a aquisiçâo ds arimentos de agricultores
familiares, por meio da modaridade de compra Institucional do programa de Àquisição
de Alimentos, conforme especificações e quantitativos estaberecidos no Editar do kegão
rdentificado no preâmburo e na propostâ vencedora, os quais integranr este instÍrxne;to,
inde,pen dente de transcrição.

I .2. Discriminação do objeto:

*oto ou o*. *o,ffJl'0J,n13fl1;'.;1"'"*'nho crn sartador

,d 

dc padpc _ sollndor-BA _ CEp 40t00-310

QUÂNTtDÀI)E

q

ITEM
DESCRTÇÃO/ESPECÍFICAçÀO UNIDADE

I}E MEDIDA
VÁLOR

{R§)
3'.1 Mel de Abelha (li com 3ó0 nrl) l;R t.0{0 I -§,00

Scanned by CamScanner



2. CI.]IUSULA §EGT,JNDA - VIGÊNCIA

2.1. o prazo de ügorcia desre Termo de contrato tern inicio na dara de rz t oz r2o2o
e encerramento cnr -p-/ og /2020. prorrogáver na forma do art. 57, §1", da Lei n" g.66ó,
de 1993.

3. CLÁUSULA TERCETRÀ- PREÇO

3.1. o valor do presente Termo de contrato é de R$ 15.600,00 (quinze m e seiscentos
reais).

3.2. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorr€ntes da execução contratual, incrusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas' previdenciários, fiscais e comerciais incidenteq taxa de adminístração, frete,
seguro e ouhos necesyários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTo

5,! . o prazo para pagamento e demais condições a ele referentes enconEam-se no Edital.

ó. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇOES

6.1. O preço contrando é Íixo e ineajustável.

6.2. Eventuais alterações contÍatuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei no
8.666, de I993.

6'3 A CONTRA'|'ADA ó obrigarla a aceitar, nAS rnesmas coudiçôes conúatuais, os
acréscimos ou supressÕes que sc lizercm necessiirios, alé o linrite rle 359á (r.ipte e cilco
por cento) do valor inicjal atualizado do contrato.

_ Centro dc htsrdârciada Mginht gn Sallador
Estroda dr Base Naval dc fuIru - Stu Tomé dc p*ipc - sofúii_ge - CEp 408«)-310

2/sh
Scanned by CamScanner

4. CLÁTÍSULA QTIARTA - DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRIA

4.1.4s despesas decorentes desta cotrfatação estão programadas cm dotação
orçamen!ária propria, preüsta no orçamento da união, para o exercicio de 2020, na
classiÍi cação abaixo:

Gestào/ljnidade: 782802

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 174713

Elemento de Despesa: 339030

PI: B44l0l002DS
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a) É vedado cfetuar acréscinros nos quantitativos fixados pela ata de registro de

preços. inclusive o acróscimo de que trata o § l" do art. 65 da Lei n" 8.666, de

1993.

6,4. As supressôes resultantes de acordo celebrado entrc as partes contratantes poderão

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por ceuto) do vaÍor inicial atualízado do contrato.

7. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas preüstas no Termo de
Referência.

s. cLÁusuLA NONA - FTSCALTZAÇÃO

8-l.A fiscalização da execugão do objeto será efetuada por comissão/RepÍesentante
designado pela GONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência e no
Edital.

9.CLÁUSULA DÉCINIA
CONTRATADA

OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE E DA

9.1. As obrigações da GoNTRATANTE e da GONTRATADA são aquelas previsras no
Termo de Referência.

IO. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMI,IRA - sANÇoEs ADMINISTRATIVAS
10.1 . As sanções referetrtes à execução do contrato são aquelas previstas no Edita.l

I 1.2. E admissível a fusão, cisão ou incorporaçâo da conh.atada com/em outra pessoajurldica, desde que sejarn observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos tlehabilitação exigidos na lici tagão original; sejam mantidas as rlemais cláusul as c coudiçõcsdo conlrato; não traja prcjuízo à execução do objcto pactuado e haja a;urrrr.incia exprda Admini stÍação à conünuidade do contrato.

rT. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUIIDA -RESCISÃO
I l 'l - o presenrc Termo de contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art.

78 da Lei n" 8.666, de I993, com as consequências iudicadas no art. g0 da mesnra Lei,
sern prejuizo das sanções aplicáveis.

l l 3' os caso* de rescisão contÍatuÍtl serão lbrnralnrcnt§ mutivndos, assegrrrando-seCONTRATADA o ttireito à próvia e anrpla dcÍbsa.
I 1.4. A CONTITATAÍ)A rcçonhesc os rlircitos «lrr CON.IRA.IAN.IE ern caso derescisão aúuinistrativa prevista no art.j1 ,Ja l_ei n, g.666, de 1993.

.- Ccíuo dc htcndêflciá dã Murnho crn Soh.ídor!.sltid! d. B.rê NÁvsl dc Aretu _ Sõo Tomc dc p""p" j Iar:J.,.SA
3t5
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1l.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indioativo dos seguintes aspectos'

coufomre o caso:

a) Balanço dos eventos contÍatuaisjá cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Relagão dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizagões e multas.

12. CLÁUSULA DÉCII\{A TERCEIRÁ - VEDAÇOES

12.1. E vedado à CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizal este Termo de Contrato para qualquer opeÍação

financeira;

b) iltenomper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por paÍe
da CONTRÁTANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCII\{A QUARTA - Dos CAsos oMIsSoS.

l3.l. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições

contidas na Lei n" 8.666, de 1993, na Lei n" 10.520, de 2002 e dernais normas federais de

licitações e conratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições

contidas na Lei n' 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consunridor - e normas e

principios gerars dos contratos.

14. cLÁusuLA DÉcrua Qurxra - PUBLTCAÇÁO

14.1. hcumbirá à CONTRATANTE proüdenciar a publicação destE instrumeuto, por
extrato, no Diário Oficial da Uniào, no prazo previsto na Lei n'8.óó6, de 1993.

I5, CLÁUSULA DÉCINÍA SEXTA. FORO

IS.I.E eleito o Foro de Salvador/BA - Justiça Federal para dirirnir os liügios que

decorrerem da execuçâo deste Tenno de Contrato que nâo possam ser compostos pela

conciliação, conforne art. 55, §2" da Lei n" 8.666/93.

C.nUo dc hrtl:lrdên.ir dô MíÍiúo r{| Sdtrdot
Ertnda dr Buc Nlvd dç Ar!& - Sito Tomé dc l,onpc - Solr.dotBÀ - CEP 40t00-310
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Para firmcz.a e validadc do pactuado, o l»cse lc Tcrmo de Contralo foi lawado ern 2 (duas)

vias dc igual tcor. quc, dqxris tlc lido c achado cm ordcm, vai nrrinado pclos contÍacotes.

Municípío rlc Salvador, BÂ, cm 12 ,Jc fwereiro de2020.

RFGTN COSTA CHADO to
e Mar e Guerra (lM)

I)iretor
da

NO TNA ANA SANTOS FERNANDES
Tenente (Tlr4) Mannha (RM2-T)

ha Testcmunha

( lfrrtr o alc lu.trrdà! rÁ ür Àlrn uür trn §rl r .dor
li.!t,.dedrllúloNardd§,\r.ru-§{§t$üçd.l|rrq|. Sd\,rtü'l}A .. Ctr l' .trlltlo-.} | n

5r5
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MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N'
82802-003t2020-00, QUq FAZEM ENTRE Sr O
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA
EMSALVADOREACOOPERATIVA
AGÚCOLA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO SUL DA BAHIA
COOPADESBA.

O CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM SALVADOR, com sede na EstTada da

Base Naval de Aratu s/n'São Tomé de Paripe, na cidade de Salvador-BA, inscrito no CNPJ

sob o no 00394502/0180-00, neste ato representado pelo Capitão de Mar e Guerra (IM) -
Ordenador de Despesas - REGINAIDO DA COSTA MACHADO, nomeado pela Portaria n'
25À48, de l5 de agosto de 2018, inscrito no CPF n" 936.057.817-72, portador da Carteira de

Identidade n' 519.026-6, doravante denominado CONTRATANTE e a COOPERATIVA
AGRÍCOLA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SUL DA BAHIA -

COOPADESBA, inscrita no CNPJ/I/ÍF sob o n' 28.716.605/0001-00, sediada na Rodovia BA-
250, Gandu,/Pirai do Norte, KM l4 , s/n.o, Fazenda São Roque s/n.o Povoado de Tararanga -
Zona Rural - Caixa Postal 0048 CEP: 45450-000, doravante designada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. VAMLTON BITENCOT-IRT SANTO, portador da Carteira de

Identidade n" 05.452.410-57, expedida pela SSP-BA e CPF n" 759 032.615-15. tendo em vista

o que consta no Processo n' 0060677.00302212019-19 e em observância às disposições da Lei

n' 8.666, de 2l de juúo de 1993, da Lei n" 10.520" de 17 dejulho de 2002 e na Lei n" 8.078,

de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,

decorrente da Chamada Pública n" 0112020, mediante as cláusulas e condições a se

enunciadas.

I. CLÁTISULA PRIMEIRA - OBJETO

1. I . O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de alimentos de agricultores

familiares, por meio da modalidade de Compra Institucional do Programa de Aquisição

de Alimentos, conforme especiÍicações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pre

identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento,

rndependente de transcrição.

I .2. Discíminação do objeto:

Centso dc lnrndência da Marinha ern Salvador
Esúada da Base Naval de Aratu - São Tomé de Paripe - Salvador-BA - CEP 40800-3 l0

s'

ITEM DESCRIÇÀO/ESPECIFI CAÇÃO
UNIDADE

DE MEDIDA
QUANTIDADE

VALOR

(RS)

I Abóbora in natura, de primeira KG 2.250 l,70

l9

I



qualidade, safra nova, bem formada, sem

danos Íisicos e mecânicos oriundos no

manuseio e transporte, em perfeitas

condições de conservação.

KG 2.850 1,692

Aipim in natura, de primeira qualidade,

safra nova, bem formado, sem danos

fisicos e mecânicos oriundos no

manuseio e transporte, em perfeitas

condigões de conservação.

2,505

Banana da Terra, de primeira qualidade,

fisiologicamente desenvolvidas, devem

apresentar as características do cultivar
bem definidas, bem formadas, limpas,

sem danos fisicos e mecânicos oriundos

no manuseio e tÍansporte, em perfeitas

condições de conservação.

KG 3.950

KG 4.500 3,006

Banana Prata, de primeira qualidade,

fisiologicamente desenvolvidas, devem

apresentar as características do cultivar

bem definidas, bem formadas, limpas,

sem danos fisicos e mecânicos oriundos

no manuseio e transporte, em perfeitas

condições de conservação.

KG 4.600 2,107

Batata Doce, de primeira qualidade,

compacta e firme, sem defeitos sérios,

devendo ser bem desenvolvida, sem

danos fisicos e mecânicos, oriundos no

manuseio e transporte, em perfeitas

condições de conservação.

KG 10 300 )10I

Batata Inglesa, de primeira qualidade,

compacta e firme, sem defeitos serios,

devendo ser bem desenvolvida,

acondicionada em sacos de estopa

pesando aproximadamente 50kg, sem

danos fisicos e mecânicos, oriundos no

manuseio e transporte, em perfeitas

condições de conservação.

KG I 800

\,
9 Beterraba, de primeira qualidade,

compacta e Íirme, sem defeitos sérios,

Centro de Inúendência da Mariúa cm Salvador
Estrada da Basc Naval de Aratu - Sdo Tomé de Paripe - Salvador-BA - CEP 4

219
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devendo ser bem desenvolvida, sem

danos fisicos e mecânicos, oriundos no

manuseio e transporte, em perfeitas

condições de consewação.

6.250 I §n1l

Cebola in natura, de primeira qualidade,

tamanho médio, bem formada" limp4
acondicionada em sacos de nylon de

aproximadamente 20 kg, sem danos

fisicos e mecânicos, oriundos no

manuseio e transporte, em peÍfeitas

condições de conservação.

KG

KG 1 470 8.00t2

Cebolinha, fresca, não mwcha, livre de

parasitas e larvas, sem danos fisicos e

mecânicos oriundos no manuseio e

transporte, em perfeitas condições de

conservação,

') )(\KG 7.41013

Cenoura, sem folhas, de primeira

qualidade, tamanho médio ou grande,

deve apresentar as características do

cultivar bem deÍinidas, bem formada,

limpa. com coloração uniforme. sem

danos fisicos e mecânicos oriundos no

manuseio e transporte, em perleitas

condições de conservação.

8,00KG 570t4

Coentro, fresco, não murcho, livre de

parasitas e larvas, sem danos fisicos e

mecânicos oriundos no manuseio e

transporte, em perfeitas condições de

conservação.

9,00KG 1 .610

Couve Flor, de primeira qualidade, safra

nova, bem formad4 sem danos fisicos e
mecânicos onundos no manuseio e

transporte, em perfeitas condições de

conservação.

l6

\

3 t)9KG 3.250

Inhame, de primeira qualidade, safra

nova, bem formado, sem danos fisicos e

mecânicos oriundos no manuseio e

transporte, em perfeitas condições de

conservação.

t7

CcnEo de lntE[dência da Marinha cm Salvador
Eslrada da Basc Naval dc Aranr - São Tomé de Paripe - Salvador-BA - CEP 408U1310

6'
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KG 6.900 2,00l8

Laranja, madura, de primeira qualidade,

sem rachadura, fresca, acondicionada em

sacos de nylon de aproximadamente 25

kg, sem danos fisicos e mecânicos

oriundos no manuseio e transporte, em

perfeitas condições de conservação.

l9

Limão Taiti, de primeira qualidade, sem

rachadura, sem danos fisicos e

mecânicos oriundos no manuseio e

tÍansporte, em perfeitas condições de

conservação.

KG 2.210 100

KG I1 350 )qo20

Mamão Formosa, de primeira qualidade"

tamanho médio, deve apÍesentar as

características do cultivar bem definidos,
bem formada, limpo, com coloração

uniforme, sem danos tisicos e mecânicos

oriundos no manuseio e transporte, em

perfeitas condições de conservação.

Melancia, de primeira qualidade, bem

fomrada, sem danos Íisicos e mecânicos

oriundos no manuseio e transporte, em

perfeitas condições de conservação.

KG rI850 0,8921

2,60

Pepino, de primeira qualidade, saÍia
nova, bem formado, sem danos fisicos e

mecânicos oriundos no manuseio e

úansporte, em perfeitas condições de

conservação.

KG 1 57011

3,00KG 2.800IJ

Pimentão Verde, de primeira qualidade,

safra nova, bem formada, sem danos

Íisicos e mecânicos oriundos no

manuseio e transporte, em perfeitas

condições de conservação.

KG 2 450 1 50)4

Quiabo, de primeira qualidade, safra

nova, bem formada, sem danos fisicos e

mecânicos oriundos no manuseio e

transporte, em perfeitas condições de

conservação.

KG 2 980 2i3
\,

25 Repolho Verde, tamanho médio
grande, de primeira qualidade,

ou

com

Cenro de Inúendência da Marinha em Salvador
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folhas compactas e com consistência,

firme, bem formado, sem danos fisicos e

mecânicos oriundos no manuseio e

transporte, em perfeitas condições de

conservação.

KG I 1.250 2,8926

Tangerina Pokan, madura, de primeira

qualidade, sem rachadwa, fresca, sem

danos fisicos e mecânicos oriundos no

manuseio e transporte, em perfeitas

condições de conservação.

KG 6.750 2,892'7

Tomate, la qualidade, medio, livre de

pragas e doenças, sem danos fisicos e

mecânicos oriundos no manuseio e

transporte, e eslar em perfeitas condições

de conservação.

KG 900 5 50

Vagem Comum, la qualidade, livre de

pragas e doenças, sem danos Íisicos e

mecânicos oriundos no manuseio e

transporte, e estar em perfeitas condições

de conservação.

4 300 4.99KG30

Farinha de mandioca. Descrição: fina,

branca, torrada, tipo 01, embalada em

pacotes plásticos transparentes, limpos,

não violados, resistentes, que garantam a

integridade do produto até o momento do

consumo, acondicionados em fardos. A
embalagem deverá conter externamente

os dados de identiÍicação, procedência

informações nutricionais, número de

lote, data de validade, quantidade do

produto. Prazo de validade: mínimo de 5

(cinco) meses a partir da data de entrega

na unidade requisitante. Unidade de

compra: kg

PCT 4.650 5 4032
Polpa de frutas congelada sabores

acerola ou umbu (Pct 1kg)

PCl' 4 650 4,90

§
33

Polpa de frutas congelada sabores

manga ou goiaba (Pct 1kg)

5 40\\KG 4 650
34 Polpa de Fruta, embalagem de lkg (cajá

Centro de Í endência da Marüha cm Salvador
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ou caju),

39 Achocolatado (pacote com lKg) KG 810 10"90

40 Espinafre KG 980 12,00

4l Rúcula KG L l90 9,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 13 / 02 l2O2O

e encerramento em 13 / 08 l2O2O, prorrogável na forma do arÍ. 57 , § I ", da Ler n'
8.666, de 1993.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de RS 427.953,90 (quatrocentos e vinte e

sete mil novecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos).

3.2. No valor acima estão inclüdas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução contratual, inclusíve tributos e/ou impostos, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRTA

4.l.As despesas decorrentes desta contratação est?lo programadas em dotaçào

orçamentií,ria própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2020, na

classificação abaixo:

Gestãofunidade 782802

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho: 174713

Elemento de Despesa: 339030

PI: B44101002DS

5, CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5. L O prazo pam pagamento e demais condições a ele reÍêrentes encontram-se no Edital

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE E ALTERAÇOES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

Centro de lnúondência da Marinha em Sahador
Es1Íada da Bas€ Naval de Aratu - São Tomé de Paripe - Salrador-BA - CEP 40800-310)
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6.2. Eventuais alterações conúatuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n'
8 666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessá(ios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

a) É vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de

preços, inclusive o acréscimo de que tÍata o § lo do art. 65 da Lei n' 8.66ó, de

1993.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão

exceder o limite de 25o/o (vnts e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA OITAVA. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. As condições de enfrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de

Referência.

s. cLÁusur-A NoNA - FrscAlrzAÇÃo

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão,/RepÍesentante

designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de ReÍêrência e no

EditaI

9.CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no

Termo de Referência.

10. cL(usuLA DÉcrMA PRTITdEIRA - SANÇOES ADMÍNISTRATTVAS

10. L As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital

1 I. CLÁUSULA DÉCDíA SEGUNDA - RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstâs no art.

78 da Lei n' 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei,

sem prejuízo das sanções aplicáveis.

I1.2. E admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa

juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de

habilitação exigidos na licitação original; sejam manlidas as demais cláusulas e condiçôes

do contrato; não haja prejuizo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expres

da Administração à continuidade do contrato.

Cenko dc Íntendêtrcia da Marinha cm Salvador
Eslrada da Base Naval de Àratu - São Tomé de Paripc - Salvador-BA - CEP 40800'l l0
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11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurandese à

CONTRATADA o direito à previa e ampla defesa.

I 1.4. A CONTRATADA recoúece os direitos da CONTRATANTE em caso de

rescisão adminisfativa prevista no art. 77 daLei n" 8.666, de 1993.

1 1.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,

conforme o caso:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos,

b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

c) Indenizações e multas.

12. CLÁUSUTÁ DÉCNÍA TERCEIRA - VEDAÇÕES

I 2. l . É v edado à CONTRATADA:

a) caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação

financeira,

b) interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte

da CONTRATANTE, salvo nos cÍlsos previstos em lei.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS.

13.'1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiçôes

contidas na Lei no 8.ó66, de 1993, na Lei n' 10.520, de 2002 e demais normas Í'ederais de

licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente' segundo as disposições

contidas na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e nonnas e

princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSUI-A DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO

14.l.lncumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento' por

exúato. no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei no 8 666, de 1993.

15. CLÁUSULA DÉCTMA SI,XTA-FORO

l5.l.E eleito o Foro de salvador/BA - Justiça Federal para dirimir os litigios que

decorrerem da execução deste Termo de contrato que não possarn ser compostos pela 
,,

conciliação, conforme art. 55, §2' da Lei n" 8.666/93

Ccnt o de ldteDdência da Mariúa cm Salvador
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas)

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Municipio de Salvador, BA, em l2de fevereiro de 2020.

REGIN TAMACHADO B T SANTO
Capi ar e Guerra (IM) Representante Legal da Contratada

Diretor

.1..-- d"
FABIANO A ANA P SANTOS FERNANDES

Tenente (IM) (RM2-r)

;J& temunha

c r^c80
Irâg.t (tr)

^9afit! 
Ft c.t

Testemunha

\:

-11
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MruNH^ DOEtrASIL
CINT?O DE TNTEI{D3NCIA DA MÂruNH^ §iT §ALVilX)N

TERMO OE CONTRATO DE COMPRI N'
t2t0l{rx20?0-00, QU[, FAZEM ENTRE Sl o
CENTRO DE TNTENDâNCIA D,I MARINHA
EM SALVADOR E A COOPE.ILINVÀ DE

,OVENS PRODUTOR.ES RURAIS DA

AGRICULTURA FAMIUAft,. C@JOPIAf ,

O CENTRO Dg INTENDÊNCIA DA MÀR,TNHA EM SALVAD()R,, COM TOê ll. ESfiÔ d'
Barc Nrrrl dc AÍrtu */n' Slo Tomé dc Prrip. nr cidrdc dc §dYldú'BA. imio m CNPI

rob o n' O039aJ02OIE(XX!, nêrtc ilo tt?ErúÍrtrdo pclo Crpntlo de Mr e Crlrre {ÍM) -
oldcnrdor dc Dcrpcss - REGINALDO DA COSTA MACHADO. mru& pch Foruir n"

25M& dc l5 dc esorto dc 2016. inscrito oo CPF n' 9]ó.057.817-7t eürdoÍ ô Crytem &
ld6ridr& n'519.02&ó. donvantc danoainrdt CONTR.^TAMTE. r (WPERATM DE

.OVENS PRODUTORE§ RURÂIS DA AGRICULTURÂ TAMTLIAR . CM'O.PR.AT.
inrcrin no CNPJIIúF rob o n" 13.X3.010/t001{9, csdtrd. nr Av Ardoro §i4io Cztua.
Cauo - Porcodo Topo - Águ" Frir - 8Â CEP: {8lnXII}, &rtüE UipA
CONTR^TADA, nete !b Ílpr§ctràdr pclo S RÂÍAEL SÂMfO8 BORGI§ patre Ô
Csrtcin dc ld.ndddc n" 08.!37.826ó2. dp.údr p.L §P-8,{ e CPf n'0l2.faó533{3"
M cm vií! o quc coutl oo Prcc*o o' (Dóúô7?.(tr1ülzãll$l9 c tn otrsrfur b
diÇoriçôc dr t*i n" 8.ó6ó, dc 2 I & lulo d. l e§}, dr l",cr n' 10.510, dc I 7 dG ,rb .h lm
e ar Lci n" 8.07E, dG 1990 - Códigô dÊ Defir do Cmrnilr. ?!*hm edàr o ptacc
Taap dc Conrrro, doornntc dr Cltrmeà FüUIcl d 0lA0:0. rdic a clfuab r
ooodiçôa r scguir couírcirdÀr.

I. CúUSTJ1Á PRIMEINA - OB.ITTO

l.l. O objcro do prcscnm Tcrmo dc CortÍsro ê a rqukiçIo dc dissç & girsh
fsmilirrtq ÍrüÍ Írcio dr mo&ridrdr dc conrpn ln*iircimd rb hçm rL *igddô
& Âlincnb§. conbrmc *pociÍicrçõcs c qorarhtivc ertbtrxirht m Êdltl ô Prqgb
idcoriíic.do no prcâurbulo c m pÍopdsu,tncdcr c guu imryG c* Urmq
idêpcodac dc rrnrcnçIo.

12. Dlrrlnluçto do oblco:

Ôú§íb tr*rffiôr&,l aâllk
ltirt ô AírD - 5 Tcr ô hüt - $ú.al

trt -c3?.0Fil0

Dt§catçÃo/E§PEC|I'tc^çÀo UNIDADE

DE MEDÍDÀ
QU^lrTtDr.Df

AlfrE AÍriricrnq dÉ Fimifri
$uliúdc, fiess, nlo msrc{lo. aon
lblh.. t'alcr§ . Eon!,
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Alfrcc lir, de ginrín qurlidedc,

tltrso. nlo múlrho. som folhrr Êc*g c

&.n ra, .pÍq,cntrndo trrnrnho c

eolcr{o rnlforaos, drvctdo rar beo
dormvolvidr c corbptct , Ivrc dc
p.Íl!iE! c hwü. 3am drÍor Ílricor c
mlcatricor odundor m meaurcio c

ErrulroÍra" Gín pcÍfâitr, condiçõ.r &
consrva$âo,

KC {.20

l9 Crrontu dc Crju in nrNlt lcÍn ,.1 :§0

FUM dc milho (pcotc com 50Og) liioPL' 3.10

CouvÉ Mrnrciir. de prinrcin guelidrdc,
6esco, rrlo murclro, com folhu hcrcre c
Enns. aprcscntudo taÍfiüho e

colorlçlo miformcr. dsvaírdo 1cr brÍ!
dcccnvolviô r comp.cu, livrt óe

prrrrinr c larw,r rçm dmo flrrcc c
mÊclnicoa oriundor no rntmlrar G

Ertrspotlq cor porfcior coÍd,çô.. d.
comvrflo

KÜ

E CLÁU§uI.A §ECI,NDA - vIGÊNclÂ

2. l. O prrzo dc vig&cia doctc Tctmo & Cotno am thb r ü ô -[ t O fm
e qtenrmrnto sm _!.4/ 0E í2020. pÍoÍÍogúwl or lbrn ô rn Í1. ll.. ô Ld f
§.6ó6, dc 1993.

3.1. O ralor do prcrcnrc Tenno dc Contnb ê dc §iD í:58,m (cin$srdr c qúus dl
.: ôrtillo. c cinqrurn c oim rair).
:l. §â No vrb rcinu s6o incluldu to&r o düp..ar dlÍ&tr ünitr c

&c!ÍÍta6 dr qcu{o coírilhd; iÍcbiw útbütü abü irrp6t[. Gocrryor r*itir.
mh[tite. pÍwidÊrrcitÍic, tisclir c coçrçirir inctd€ntü. üs ê.üEfutiÍnÉo, ft§c.
lqurcc mmr rrmlriq.o cumprirnãb imcgnt do o§oo ô onttt'n - l

C.!t!& lrudlr.r.ô laü
Hrf b X.f,td. -rr3-S T-&fiI!

,ra

.!3.&
-trmra§-ctrs§rlo

-

rsr bcm dccorolvidr c compct+ livrt
dr rrrsitra c hrvq rom draor ffrica c
machid onundo oo Íntnutlto c
grnrpoíç. cm psrfsits condiç{cr &
conrcrwdo.
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{ crlt,llüIÁ QU^nTA - IxrT^çÀo onÇAítff,rr^ru^

a.l. Ar dcryar dacoÍr$lc. d6tr GoÍtÍltl{lo cufo fofrurfu cnr docrÉo

oíçrmÊrúri! prüpri1 prwiru no oí§rrncolo dl Unilo' prn o crcrckio ib ?,,fr. tt
ehaificrçlo rhrol

Gcrtlo/uaidrdc: ?82t02

Fooe: olüXXxxB0

Prtgraml dc Tnbelho: I 71713

Blwtto & Dapoe:339010

Pl: B*4101002DS

ê cl"ÁrrsuLÀ s§xTA - RrA.ru§TE E Al"Tf,nlç{t§

6.1. O prço coorurdo é firo c inairdwl.

á2. Emturir rltcnçücr olxttrrtulr r:3r'oo{o pch ecçün & -a á.5 ô Li f,
8.ffi,óc 1993.

6J.A CONTRÀTA,DA t oàtigrd. t DaEr' ú útr oçdhôtr Úrrri. a
tcítscitDoú oü supÍlrsõê guc rc Ílruar o.c.trà.il d o linir & 25|§ (viÊ c cim
pú ctnb) do vtlor inicLl üulliz.do do cucrr'

.) É vcdsdo cfetrar rcdcsirnc Í§ qlrdl§ii!ú nrrdo. pÊb É ê r{ilo ô
prços, inctrsivc o rcrr&cimo dc qrr trrn o § l'ôo 3r- ó, Ô lri t' t"66 ô
1991.

6.,l. Âr rryrc*õs ltarltalrc de acordo cclehrnlo ffr rt Frrs dtltEr F.ffi
qoodcro limir & 25% (virtc c cino pot cue) ô rclor iaiül rmli*Ôtro.

?.clJT'§UIÁ OITAVA. EI{TRBGA E RICSBTMINTO DO OIIETO

?.t. Ar clodiÉcú dc qítutgt c rtcGbimcoto do oqiüo tb .Sdr F YiE D
[cfrràcir.

dc

t, cúusuul NoN^ - Frsc^Ltr.iÇlo

"rl' r' l:1. À ltglliãçfo & serqÍo d§ 6bjdo rcrt tfttú pü cilnldo/RíPtÊ!Úqrc
dôi8nrô plr CONTRATANTE. ru foma crtrbclecidr m Tcrmo e k@E:uf y"

//

Gúo&m.§Ôtl'ü§!§ldú§tnnrürr * iln * !5 ru íb re - 3.ffir *CF {§l§

EI
1r<

-

§.C|..{USUIJ\ QT INTA - PAGAMET{TO

5.1. O prta pa psgnmcílo c dsÍÍuir ccrúÉc* r $c ÍGrilt§lÊl tú.úffi r Êdial"
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e.crlusull DÊclM^
(Í)NTNATÀDA

olruG^çÔs§ ÍlA coHTn^TaNTE I D^

9.1 . A: oôdgrgüo dt CONTR^TANTE c dr CONTRATADA rlo rqrxtl prwrcr no
Tsrmo dc RcÍclútrcis.

ta. Cl.Áu§ur-A DÉctMA pRrM?tn^ - §ANçôE8 
^DMtxlrTE^TrvAgt0.l . Ar trlrQôc. rrf§|lrrtcr I Erccugao do comnlo rlo rqucl,[ plwi*r Ío Edul.

tL CúU§ULÂ DÊ TMÂ $SGUNDA - RI$CI8ÀO
I l.l. o prcmc Tcmro dc coiltrüo podcrt rcr crcirúllo Í,r hpóêÉr Ft.,t, ü iír

78 dr Lci n'8.6ó6. dc 1993. com ú c*to$ú*ir rdr:r& D ÍL rldr nq t-cr.ar prejulro ôt roçôcl rplicúvú.
f l.i. É adrnitrlvcl r frrslo. cido ou imrpançfo dr *nrrrlrrb cúrrar! oÍlr prrrorjwfdice. dccd! qu. rjam obocrvrdor pclr mvr pú. jd&r bdc 6 rçggim &

hrbiliuf,o crigidor nr rrciugo originrL Ei&r ,",,rÚ.: dãüir crt-,b e ditu
do conhro; 

'oo 
tqir prcjulzo I Ercuçto do @ p..ü..b c lrir r anúnr cry.cn

dr Admrnirtnçlo à ontinudrdc ô carrro.
11.3. or crrç de cscisro mrra't rsao lbreo': r*[&a! rr6rúre r@NTR^TADA o diEiro a püvir c ltçb &'r
ll.4.A coNTRr?ADA rccsràe a dnún a ooNTLÀTANTs ar o rbtlsiúo rdminirEüih prsr.úrr ro.rr. ?? ü t_., d t.óóó. e lg{[l.
ll.J. O rcrmo dc rsccbào rrÍ procaüe e l,oldrio údh*r?o rb rqnirc rÍlffie

eofonrr o crro:

r) Balrqo dol cvurtoú en'r.úl ra .'ryrfu ü, F..@ úFteI
b) Rchçno dor prfrmcnror jf cfcü&r e riaü &rnln:
c) lodcnizrpõer c mulnr.

I'. qJUSUL.{ DÉCIM^ TERCEIR^ - Vf,DAÇOETI
12.1. É vedrdo à CONTR^TÀDA:

r) crucio,tr r ou uülirrr cno Tlrm dc Com trrl r;rd{n[Etuocoir+

inEÍrcmpcr r qoq&
CONTRÂTÀNTE, rlvo

qütlqd ab d4rf,o de iÍrdhnpbm§[b
noú os pÍtvi.ls car lei.

DÉcrMA eulnrA - Dtx, cÂ§{rs oml§so&
Or ml olniroe *"la d.ciaüdo. rdr COI{AÂTÂI{TE epüdô.*

993, m ki o. t0.S20" dÊ 200Ê §
tai o'E.6ó6.& t
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licio§!Õ c co!! 'rr 
l&niabitrlivÚ '' rrlb'!úlÍiarltc' ro3ndo rr dqct'0o

Hrff- ü, * uora d. l90o ' Códigr dt Dtfll' do Cmlrrdot'c Úcü! c

t+ cúusuLA Í»lctue Qulntr - PUtLlcAçÃo
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