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CoNTRATO No 003/2022

PROCESSO t{o 2022014559, CONTRATO OE
PRESTAçÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRATI O INSNTUTO DE PREVIDÊNCIA
SOC]AL OO TUMCíPIO DE ANGRA DOS
REIS GOTO COI{TRÂTANTE, E A VPA
COT{SULTORI,A ATUARIAL LTDA, COTO
COilTRATADA.

O INSTTTUTO DE PREUDÊI{CIA SOCI,AL DO MUNICíPIO DE ANGRA D
REIS - ANGRAPREV, com sede à Rua Dr. Orlando Gonçalves, no 23'1, Parque d
Palmeiras, Angra dos Reis - RJ - CNPJ/MF no t 0.590.600/0001{)0, doravante denominad
CONTRATANTE, representado neste ato pela sua Diretora-Presidente, LUCIAI{E PE
RABHA, cédula de identidade no 06173&415 e a sociedade empresária VP
CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, situada na Avenida Gilberto Amado 73Ol2O1 - BaÍÍa
Tiiuca, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o no 06.197.37í000í-70, daqui por di
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Sócio-Diretor JU
MAGHADO PASSOS, cédula de idêntidade no í í4&44883, CPF n" 082.290.857-30
resolvem celebÍar o prêsente CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIÇOS co

Federal n.o 8.666, de 1993, e altêrações, e do instrumento convocatório, aplicando-se a
contrato suas disposições iÍrestrita e incondicionalmente, beÍn como pelas cláusulas
condiçóes seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

PrestaÉo de serviços técnicos especialzados voltados ao Regime Próprio de Previdênci
Social do Municipio de Angra dos Reis, contemplaÍdo a elaboração de relatórios
avaliação áuaÍial, parecer atuarial, estudo de aderência e convêrgência das hi
atuariais e acompanhameflto atuarial dos respectivos planos de beneficios, com base
normas de contabilidade e aluária que preseÍvem sêu eguilíbrio financeiro e atuarial, n
termos do artigo 69 da Lei ComplemerÍar no í01/2000, conforme descÍito no TeÍmo
Referência.

O prazo de vigência do contato será de 12 (dozê) meses, @ntedos a partir da expediçáo
Ordem de Serviço, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento
Boletim Oficial do Município, valendo a data de publicação do extrato como termo inicial
vigência, ceso posterior à data convencionada nesta cláusula.

n

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo contratual podeÉ ser pronogado, observando-se
limite preústo no aÍt- 57, inciso ll, da Lei Federal n.o 8.666/93, desde que a pÍoposta
CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONÍRATANTE.

fundamento no pÍocesso administrativo no 2022014659, que se regerá pelas normas da

CúUSULA SEGUNDA: DO PRAZO
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cúusuLA TERCETRA: DAS oBRtcAçoES Do CoNTRATANTE

Constituem obrigaçôes do GONTRATANTE:
a) Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condi@s eíabelecidas
contrato;
b) Fomecer à COilTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir
pertinentes à execução do presente contralo:
c) Exercer a fiscalizaçáo do contreto;
d) Receber provisóÍia ê detrnitÍvamente o objeto do contrato, nas foÍmas definidas no edital
no contrato.

cLÁusuLA QUARTA: DAs oBRtcAçÕES DA Co]{TRATADA

Constituem obrigaçõs da COi{TRATADA:
a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do sewiço e as especificações técnicas e
ainda, com estÍita observância do instrumêÍ o convocetório, do TeÍmo de Referência, d
Proposta de Preços e da legislaÉo vigeíÍe;
b) Prestar o seMço no endereço constante do TeÍmo de Referência;
c) Prover os serviços ora confatados, com pessoal adequado e capacitado eÍn todos
níveis de trabalho;
d) lniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;
e) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escÍito e táo logo constatado problema ou
impossibilidade de êxecuÉo de quahueÍ obr[aÉo conhatual, para a adoção d
providências cabíveis;
Q Responder pelos serviços que execúar, na forma do ato convocatório e da legislaçã
aplicável;

expênsas, bens ou presta@s objeto do corúrato em que se vermcarem vícios, defeitos o
incorrêçôes resuhantes de execuçáo iregular ou do emprego ou fomecimento de materia
inadequados ou desconformes com as especificações;
h) Observado o disposto no art. 68 da Lei Federal n.o 8.666193, designar e manter preposto,
no local do serviço, que deverá se reportar diretamentê ao Fiscal do contrato,
acompanhar e se responsabilizar pela execuçáo dos serviços, inclusive pela regularid
técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços,
i) Elaborar relatório mensal sobre a prestaÉo dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato

j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e conponentes de reposiçáo regular
necessários à execuÉo do objeto do contrato;
k) Manter, durante toda a duração deste confato, em compatibilidade com as obriga
assumidas, as condições de habilitação e qualificaÉo exigidas paÍa participaÉo
licitação;
l) Cumprir todas as obrígaçôes e encârgos sociais babalhistas;
m) lndenizar todo e qua§uer dano e pÍejuízo pessoal ou material que possa advir, direta
indaretamente, do exercícío de suas atividadês ou serem causados por sêus prepostos
CONTRATANTE, aos usuários ou tereiros.

PARÁGRAFO PRtirElRO - A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do Contrato
por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tribúárias, trabalhi
e preúdenciárias, ou quaisquer oufas preústas na legislação em vigor, bem como por tod

até o seu término
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g) RêparaÍ, conigir, removeí, reconstruir ou subslituir, no todo ou em parte e às

relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer
relevante sobre a execução do objeto contratual;

os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa realzaçáo
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PARÁGRAFO SEGUI{DO - A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos
trabalhistas gerados por sêus empregados, que porventura serão utilizados por força
execução do presente contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em caso do ajuzamento de ações trabalhistas pe
empregados da CONTRATADA ou da verificaçáo da existência de débitos previdenciários
decorentes da execução do presente contrato pela CONTR.ATADA, coÍn a inclusão d
Município de Angra dos Reis no polo passivo como responsável subsidiário,
CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o corÍespondente a 03 (três) vezes
montante dos lores em cobrança, que serão comdementados a qualquer tempo com
retençáo em caso de insuficiência.

PARÁGRAFO QUARTO - A retenção prevrsta no parágrafo anterior será realizadâ na da
do .rnhecimento pelo Município de Angra dos Reis da existência da ação trabalhista ou
verificaÉo da existência de débitos previdenciários.

PARÁGRAFO QUINTO - Somente será liberada com o tránsito em julgado da decisão d
improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do tÍtulo executivo ludicial ou do déb
previdenciário pela Adjudicatária.

PARÁGRAFO SEXTO - Não oconendo nênhuma das hipóteses previstâs no parágra
anterior, o CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas açóes trabalhistas ou d
encargcs previíJenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese
ressarcimento à CONTRÂTADA.

decisão final da ação trabalhista ou decisão finâl sobre o débito previdenciário, o valor
retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em julgado dou
pagamento da condenação/d ívida.

cúusULA aUINTA: DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRTA

As despesas com a execução do presente contrato coneráo à conta das seguintes dota
orçamentárias, para o conente exercício de 2O22, assim classificados:

DOTAÇÃO ORçAilENTÁRIAj. 24.2401-O1.122.0204.2173.33903500, FICHA 20220968
FONTE í4í00000, NOTA DE EMPENHO: 11312022, novalorde R$ R$ 72.533,33 (

e dois mil e quinhêntos ê trinta e três Íeais e trinta e três centavos).

PARÁGRAFO ÚNIGO - As despesas relaüvas âos exercícios subsequentes conerão
conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no inÍcio de cad
exercrcro

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO

Dá-se a este contrato o valor total de R$ í63.200,00 (Cento e sessenta e ttês mil
duzentos reais).

PARÁGRAFO PRImEIRO - Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente n

contÍato, deconido o prazo de 12 (dozel meses da data do orçamento a que essa

e daa resen da de rá a CONTRATADA fazer S
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PARÁGRAFO SÉTlilO - Oconendo o término do contrato sem que tenha se dado

se referir, assim entêndido o acordo, convenção ou dissídio coleüvo de trabalho, vigente

W
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repactuaçáo do valor contratual referente aos custos decorrentes de mão de obra, se
estiverem vinculados às datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o índice
tiver sido homologado, quando for o caso, na forma do que dispõe o art.40, INCISO Xt,
Lei Federal n.o 8.666/93 e os arts. 2 e 3o da Lei n.o 10.192, dê 2001.

PARÁGRAFO SEGUI{DO - A anualidade dos reajustes será sempre contada a paÍtir
data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os reajustes serão precedidos de requerimento
CONTRATADA, acompanhada dê demonstraÉo analíüca da alteraçáo dos custos, por m
de apresentação da planilha de custos e formação de preços e do novo acordo, convençã
ou dissídio coletivo que fundamenta o reajuste.

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios
previstos na proposta inicial, exceto quanto se tornarem obrigatóÍios por força
instrumento legal, sentença normaliva, acordo, convenção coletiva ou dissÍdio.

PARÁGRAFO QUINTO - Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio
de trabalho, o reajuste contratual poderá derivar de lei estaduâl que fixe novo piso salari
para a categoria, nos moldes da Lei Complementar n.o 103/2000.

PARÁGRAFO SEXTO - O preço dos demais insumos poderá ser reajustado após 12 (doze
meses da data da apresentaÉo da proposta, ou oÍçamenlo a que se vincular, de
com o IGPM-FGV, que deverá retratar a variação efetiva dos insumos utilizados n
consecução do objeto contratual, na forma do que dispõe o art. 40, inciso Xl, da Lei Federa
n.o 8.666/93 e os arts. 2" e 3" da Lei n.o 10.192, de 2001.

cLÁusuLA sETníA: DA ExEcuçÃo, Do REGEBIMENTo E DA FtscALlzAçÃo
CONTRATO

O contrato deverá ser executado Íielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, n
termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execução
da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecuçáo tota
ou parcial.

PARÁGRAFO PRlilElRO - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada po
comissão constituida de 02 (dois) membros designados pela Diretora-Presidente do
de Previdência Social do Município de Angra dos Reis, conÍorme ato de nomeaÉo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O objêto do contrato seÉ recebido em tantas parcelas qu
forem ao do pagamento, na seguinte forma:

a) Provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissão a que se refere o parág
primeiro, que deveÉ ser elaborado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a entrega
serviço;

b) Definiüvamente, mediante paÍecer circunstanciado da comissão a que se refere
parágrafo primeiro, após decorrido o prazo de 10 (dez) dias, para observação e vistoria, q
comprove o exato cumprimento das obrigaÇões contratuais.

PARÁGRAFO TERCETRO - A comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena d
responsabilidade administrativa, anolará em registro próprio as oconências relativas
execu do contrato determ ndo o Ue ÍoÍ necessário a ula nza das fahasna

Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis
lnstituto de Preyi&ncia Social do Llunicipio de Angrá dos Rêis - ANGRAPREV
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defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à
superior, êm 10 (dez) dias, para ratificação.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados
fiscalização, obrigando-se a lhes fomecer todos OS dados, elementos,
esclarecimentos e comunica@s de que este necessitar e que forem julgados
ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO QUINTO - A instituição e a atuação da fiscalizaçâo do serviço objeto
oontrato não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime
manter fiscalização própria.

CIÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por danos causados ao GONTRATANTE ou a
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução
órgão da Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A COHTRATADA é responsável por encargos trabathistas
inclusive decorentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais
comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o GONTRATANTE, a
tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição
pagamento dos cráJítos da GONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - A GONTRATADA será obrigada a reapresentar a
Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Debitos de tributos
Contribuições Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certificado
Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO TERGEIRO A ausencla da apresentação dos documentos mencionados
PARAG RAFO SEGUNDO ensejará a retenção do valor do pagamento da
devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da falta.

PARÁGRAFO QUARTA - A fiscaliza@o do oontrato poderá a qualquer tempo, caso
conhecimento de existência de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a
superior a retenção do pagamento à CONTRATADA previsto no parágrafo quarto
cláusula nona-

GLAUSULA NONA: CONDçÕES DE pAGAinENTO

O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 163.200,00 (cento
sessenta e três mil e duzentos reais), sendo em í2 (doze) parcelas, no
de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), cada uma delas, sendo efetuada
sucessiva e diretamente na conta corrente no 3í255{, agência 30í04, Banco do
de titularidade da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pelo Município.

PARÁGRAFO PRlilElRO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em
que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Município ou
verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão
negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Município de Angra dos
abrir ou manter conta conente o ser

r +
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mediante crédito em conta conente de outra instituição financeira. Nesse caso,
ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente
CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - 0 pagamento da segunda e demais parcelas mensais
cnntrato só será efetuado mediante demonstração do cumprimento das obriga@es sociais
trabalhistas, relaüvas aos empregados vinculados ao contrato, referentes ao mês anterior
data do pagamento, de acordo com o disposto no parágrafo segundo da cláusula oitava

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para
ao fiscal designado, sito à Rua Dr. Orlando Gonçalves, no 231 - Parque das Palmeiras
Angra dos Reis/RJ, e/ou ao e-mail oficial, acompanhada de comprovante de
mensal do FGTS e INSS, bem como comprovante de atendimento a todos os
relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARAGRAFO QUARTO - Satisfeitas as obrigações previstas nos parágrafos segundo
terceiro, o prazo para pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar
data finaldo período de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO QUll{TO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com
entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).

PARÁGRAFO SEXTO - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota
por culpa da CONTRATADA, o pÍazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a
contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

PARÁGRAFO SÉT|MO - Os pagamentos eventualmente reatizados com atraso, desde
não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência
atualização financeira pelo IGPM-FGV e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado
rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão
mediante desconto de 0,57o ao mês pro rata die.

clÁusuLA oÉcm* DA ALTERAçÃO OO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei Federal n.
8.666/93, mediante temro aditivo.

CLAUSULA DÉCMA PRIMEIRA: DI\ RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE,
inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas
condições, nos termos dos arts 77 e 8A da Lei Federal n.o 8.666/93, sem que caiba
CONTRATADA direito a indenizações de qua§uer esçÉcie.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente
nos autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito
contraditório e a prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A declaração de rescisão deste contrato,
da préüa notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publica@o
Boletim Oficial do Município.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de rescisão administrativa, além das dem
sanções cabívels, a CONTRATANÍE poderá:

a) Reter, a título de compensaÉo, os créditos devidos à contratada e cobrar as importzinci
por ela recebidas indevidamente;
b) Cobrar da contratada multa de 'lOYo (dez por cento), calculada sobre o saklo reajustad
dos serviços não-exeqjtados e;
c) CobÍar indenização suplementar se o prejuízo Íor superior ao da multa.

CúUSULA DÉCITA SEGUNDA: DAS SANçÕES ADTIilISTRATIVAS E DETAI
PENALIDADES

responsabilidade civil ou cÍiminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampl
defesa, as seguintes penalklades:
a) Advertência;
b) Mutta de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidência
específicâs, a multa correspondeé ao dobro do valor dâ que tiver sido inicialmente imposta.
c) Susp€nsão temporária do direito de licitaÍ e impêdimento de contÍatar com
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a AdministraÇão Pública;

PARÁGRAFO PR! EIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva
CONTRATANTE, observada a regra prevista no parágrafo se)do.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A sanÉo prevista na alínea b desta Cláusula podeÉ se
aplicada cumulativamente a qualquer outra.

compensatório, não eximindo o seu pagamento a GONTRATADA por perdas e danos d
infraçôês cometidas.

PARÁGRAFO QUINTO - O atraso injustificado no qrmprimento das obriga@es contratua
sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o pra

o limite do arl.412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade dê rescisão unilateral
contrato pelo CONTRATA},ITE ou da aplicação das sanções administrativas.

PARÁGRAFO SEXTO - Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativa p

PARÁGRAFO SÉTIMO - A aplicação da sanção prevista na alínea d e de compêtên
exclusiva do PreÍeito de Angra dos Reis e dos Secretários Municipais, devendo
precedida de deíesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO OITAVO - O da su oouda de inidoneidade

A inexecução dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução
qualquer inadimplemento ou inÍra@o contratual, sujeita a CONTRÂTADA, sem prejuízo

PARÁGRAFO TERCEIRO - A aplicação de sanÉo não exclui a possibilidade de
administrativa do Contrato, garanüdo o contraditório e a defesa prévia.

PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa prevista na alinea b náo tem

esüpulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido,

nos itens "a", "b" e 'C, seÉ garantido o exercício do contraditório e ampla defesa no
de 05 (cinco) dias contados da notificação pessoal da CONTRATADA.
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LIVRO NO

FOLHA NO
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fixado de acordo com a nafureza e a gravidade da ÍaÍta cometida, observado o princípio
proporcional iade.

PARÁGRAFO NONO - Será remetida a SecretaÍia de Administra@o cópia do ato qu
aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA,
fim de que seja aveóada a Oenalização no Registro Cadastral.

CúUSULA DÉCIUA TERCEIRA: Do REcURso Ao JUDICIÁRIo

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA,
as perdas e danos ou prejuízos que a execução do confato tenha acanetado, quand
superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face d
CONTRATANTE, que não colTportarem cobrança amigável, serão cobrados iudicialmente.

PARÁGRAFO ÚXrcO - Caso o CO TRATAT{TE tenha de recúÍrêr ou compaÍecer a iu
para haver o que lhe Íor devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, d
juros de mora de 17o (um por cênto) ao mês, despesas de processo e honorários
advogado.

cúusuLA DÉcrilrA
TRANSFERÊilCIA

QUARTA: DA SUBCONTRATAçÃO, CESSÃO O

PARÁGRAFO Ú}{rcO - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação
cessão ou transÍerência no todo ou em parte do objeto deste Contrato.

cúusuLA DÉclMA eutNTA: ExcEçÃo DE tNADtrpLEtENTo

Constitui cláusula essêncial do presente contato, de observância obrigatória por parte
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor
administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupçã
unilateral do serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO - E vedada a suspensão do contrato a que se refêre o art. 78, inci
XlV, da Lei Federal n.o 8.666i/93, pela COITÍfRATADA, sem a prévia autorizâção judicial.

CúUSULA DÉGIMA SEXTA: GoNDçÓEs DE HABTLITAçÃo

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, e
compatibilidade com as obÍigações por ele assumidas, todas as condições de habilitaÉo
qualificação exigidas na Dispensa.

cráusuLA DÉctMA sÉrrrA: DA puBLtcAçÃo E coNTRoLE Do coNTRATo
Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, no prazo de 2O (vinte) dias,
no Boletim Oficial do Município, devendo ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado
cópia do contrato até o quinto dia util seguinte ao da sua assinafura.

PARÁGRAFO ÚNICO - O extrato da publicação deve conter a identificação do instrumento
paÍtes, objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.

cLÁusuLA DÉcttA oITAVA: Do FoRo DE ELEtÇÃo

Fica eleito o Foro da Cidade de ra dos dirimir uer lití decorrente du
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presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia
qualquer outro, por mais pÍivilegiado que sêja,

E, por estarem assim acoÍdes em todas as condi@s e dáusulas estabelecidas
contrato, firmam as paÍtes o píesente instrumento em 03 (tês) úas de igual forma e teor
depois de lido e achado conforme, em presença de tes{emunhas abaixo ÍiÍmadas.

Angra dos Reis, 21 de julho de 2O22.

DE DO
ANGRA DOS

Íltõ ulctaoo pAssos - sócio-Diretor
VPA CONSULTORIA ATUARIiAL LTDA

TESTEMUNHAS:

ue da Bule
CPF: 053.855.547-58

Edenilze Alves Ferreira
CPF: 889.535.99768

Ruâ txruror ()rl.ndo conça h cs. :.1 l- P:rqre dns t'âhnerfts 
^ngâ 

dos Rcis RJ cLl'l]lxtGít) Ionc{14) lit'5-i.}88
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