
Parágrafo Primeiro - Para os meses de outubro/2018 a dezembrol20l8 e para o exercício subsequente, as
despesas previstas para complementação do ptazo do presente Instrumento, correrão às custas dos recursos
próprios deste Orgão, destinados ao pagamento das despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita
mediante apostilamento no momento oportuno, respeitándo-se as disposições contidas na lei Federal no
4.32011964 (Lei de orçamento), sob pena de rescisão antecipada do contrato.

CLÁUSULA QUINTA _ DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Permanecem em vigor as demais Cláusulas e condições que não foram expressamente alteradas pelo presente
Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - REGISTRO NA SAFI
O presente Termo Aditivo está registrado no livro próprio da Superintendência Administrativa e Financeira -
SAFI/SEFAZ.

CLÁUSULA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação deste Instrumento será efetuada em extrato no Diário Oficial do Estado de Pernambuco - DOE,
em conformidade com o parágrafo único do afi.6L da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, ocorrendo à.
respectiva despesa à conta da SEFAZ, observando o disposto neste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO COMPETENTE
É competente o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir qualquer
divergência ou dúvida fundada no presente Termo Aditivo, renunciando a qualquer outro pàr Áais
privilegiado que seja.

E, por estarem, assim, justas e acordadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, para
um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas, que no final também o subscrevem.

Recife,01 20t8.

SECRETARIA DA FAZEN,A

Sergiu Penhu L., 1.
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