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PROCESSO NO 20220,159í4, CONTRATO DE
PRESTAçÃo DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI
cELEBRÂm o rlsnruro oe pRruoÊxcn
socrAL oo uurrcipo DE ANGRA Dos
REIS COTO CONTRATANTE, E A HAIS
VALIA CONSULTORIA LTDA, COÍ{O
CONTRATADA.

o rNsTrruro oe pnEvroÊHcn socrAL oo muNrcipp DE ANGRA
REIS - ANGRAPREV, com sede à Rua Dr. Orlando Gonçalves, no 231, Parque
Palmeiras, Angra dos Reis - RJ - CNPJ/Í\,F n' 10.590.60O/0001-0O, doravante denom
CONTRATANTE, representado neste ato pela sua DiretoÍa-Presidente, LUCIANE PEREI
RABHA, cédula de identidade no 061738415 e a sociedade empresária UAIS VALI
CONSULTORIA LTDA, situada na Rua General Artigas, n" 232 - Loja 301, Leblon, Rio
Janeiro/RJ, CEP 22.441-140, inscrita no CNPJ sob o no 22.687.46710001-94, daqui p
diante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu Sócio-Di
RONALDO BORGES DA FONSECA, CORECON RN 1639-í, CPF n" 548.286.357-34
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS co
fundamento no processo administrativo n" 2O22015914, que se regerá pelas normas da Le
Federal n.o 8.666, de '1993, e aheraçóes, e do instrumento convocatório, aplicândo-se a
contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmentê, bem como pelas cláusulas
condições seguintês:

CúUSULA PRITETRA: DO OBJETO

Prestaçáo de serviços de Consuhoria Financêira com ênfase em RPPS

CúUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência do contrdo será de 12 (doze) meses, contados a partir da expedição
Ordem de Serviço, desde que posterior à data de publicaçâo do extrato deste instrumento
Boletim Oficial do Município, valendo a data de publicaçáo do extrato como termo inicial
vigência, caso posterior à data convencionada nesta cláusula.

PARÁGRAFO PRltlElRO - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se
limite previsto no art. 57, inciso ll, da Lei FedeÍal n.o 8.666193, desde que a proposta
CONTRATADA seia mais vantajosa para o CONTRATANTE.

oúUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGA ES OO CONTRATANTE
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Constituem obrigações do CONTRATANTE.
a) Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condiçôes estabelecidas
contrato;
b) Fomecer à GONTRATADA documentm, informações e dêmais elementos que possuir
pêrtinentes à execuÉo do presente contrato;
c) Exercer a fiscalizaÉo do contrato;
d) Receber pÍovisória e definitivamente o ot{eto do contrato, nas formas definidas no edital
no contrato.

cLÂusuLA QUARTA: DAS OBRTGAçÕES OA CONTRATADA

Constituêm obrigaçôes da CONTRATADA:
a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especiÍicaçôes técnicas e
ainda, com estrita obsêÍvância do instrumento convocâtorio, do Termo de Referência,
Proposta de Preços e da legislação vigente;
b) Prestar o serviço no endereço constante do Termo de Referência;
c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos
níveis de trabalho;
d) lniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;
e) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou
impossibilidade de execuçáo de qualquer obrigaçáo contratual, para a adoção d
providências cabíveis;
f) Responder pelos serviços que execúar, na forma do ato convocatório e da
aplicável;
g) Reparar, conigir, remover, reconsfuir ou substituir, no todo ou em parte e às sua
expensas, bens ou prestações objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
inconeçôes resultantes de execuçáo irregular 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 locâl do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscâl do contrato, pa
acompanhar e se responsabilizar pela execu@o dos seÍviços, inclusive pela
técnica e disciplinar da atuaçáo da equípe técnica disponibilizada para os serviços;
i) Elaborar relatório mensal sobre â prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato
relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer
relevante sobre a execução do otúeto contratual;
j) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e @mponentes de reposiÉo regular
necessários à execuçáo do objeto do contrato;
k) Manter, durante toda a duraçáo deste contrato, em compatibilidade com as obriga
assumidas, as condições de habilitaçáo e qualificaçáo exigidas para participaçáo n
liciteção;
l) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trâbalhistas,
m) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advír, direta o
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos
CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros.

PARAGRAFO PRI EIRO - A CONTRATAOA se responsabilbará, na forma do Contrato
por todos os ônus, enetrgos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tíbutárias, trabal
e previdenciárias, ou quaisquer oúras previstas na legislaÉo em vigor, bem como por
os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa realizaÉo
serviços, até o seu término.

PARÁGRAFo SEGuNoo - A CoNTRÂTADA é a única e exclusiva sável son
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trabalhistas gerados por seus emprêgados, que poÍventura serão utilizados por força d
execução do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pel
empregados da CONTRATADA ou da veriÍicação da existência de débitos previdenciários
deconentes da execuÉo do presentê contrato pela CONTRATADA, com a inclusão
Município de Angra dos Reis no polo passivo como responsável subsidiário,
CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincêndas, o correspondente a 03 (trrâs) vezes
montante dos valores em cábrançâ, que seráo complementados a qualquer tempo com nov
retençáo em caso de insuficiência.

PARÁGRAFO QUARTO - A retençáo prevista no parágraÍo anterior será realizada na dat
do conhecimento pelo Município de Angra dos Reis da existência da ação trabalhista ou d
verificação da existência de débitos previdenciários-

PARÁGRAFO QUINTO - Somente será liberada com o trânsito em iulgado da decisão
improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título execúivo judicial ou do débit
previdenciário pela Adjudicatária.

PARÁGRAFO SEXTO - Não ocorrendo nenhuma das hiÉteses previstas no pa
anterior, o CONTRATANTE eÍetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou d
enc€rrgos previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese
ressarcimento à CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉnmO - Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado
decisáo final dâ açáo trabalhista ou decisão final sobre o débilo previdenciário, o valor
retido e será pleiteado em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou
pagamento da condenação/dívida.

cLÁusuLA QUINTA: DA DOTAÇÂO ORçATENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotaçóe
orçamentárias, para o coneÍrte exercício de 2O22, assim classificados.

DOTAÇÃO ORçAIúENTÁRrA-. 24.210í-0/..122.O2O1.2173-33903íX), F]CHA 20
FONTE í4í0üXr0, NOTA DE ETPENHO: 1il12i22, no valor de R$ R$
(quinhêntos e quarenta e quatro Íeais).

PARÁGRAFO ÚxlcO - As despesas relalivas aos exercícios subsequentes correráo
conta das dotações orçamentárias respctivas, devendo ser empenhadas no início de ca
exercício,

CLAUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRÂTO

Dá-se a este contrato o valor total de Ri í.4f0,00 (Um mil e quâtrocentos ê q
Íeais).

PARÁGRAFO PRImEIRO - Tratando-se de mão de obra alocada exclusivamente
contrato, deconido o prazo de 12 (doze) meses da data do orçamento a que essa
se referir, assim entendido o acordo, convençáo ou dissídio coletivo de trabalho, vigente
época da apresentação da proposta de licitaÉo, poderá a CONTRATADA fazer jus
repactuaÉo do valor contratual referente aos custos decorrentes de máo de obra, se este
estiverem vinculados às datas-bases dos referidos instrumentos icando-se o índice
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tiver sido homologado, quando for o caso, na forma do quê disÉe o art.40, INCISO Xl, d
Lei Federal n.o 8.666/93 e os arts. ? e 30 da Lei n.o 10.192, de 2001-

PARÁGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes será sempre conlada a partir
data do fato gerador que deu ensejo ao último reajuste.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os reajustes serão precedidos de requerimento
CONTRATADA, acompanhada de demonstração analítica da alteraçáo dos custos, por
de apresentação da planilha de custos e formaÉo de preços e do novo acordo, conve
ou dissídio coletivo que fundamênta o reajuste.

PARÁGRAFO QUARTO - É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de beneÍícios
previstos na proposta inicial, exceto quento se tomarem obrigatórios por força
instrumento legal, sêntença normativa, acordo, convenção coletiva ou dissídio.

PARÁGRAFO QUINTO - Na ausência de lei federal, acordo, convenção ou dissídio
de trabalho, o rêaiuste contratual poderá derivar de lei estadual que fixe novo piso salari
para a categoria, nos moldes da Lei Complementar n.o 1O3(2OOO.

PARÂGRAFO SEXTO - O preço dos demais insumos podeÉ ser reajustado após 12 (doze
meses da data da apresentação da proposta, ou orçamento a que se vincular, de
com o IGPM-FGV, que deverá retratar a variaçáo eÍetiva dos insumos utilizados
consecução do objeto contrâtual, na forma do que dispõe o aÍt. 40, inciso Xl, da Lei F
n.o 8.666/93 e os arts. 2 e 30 da Lei n.oí0_í92, de 2OO1.

CúUSULA sÉTlTA: DA ExEcUçÃo, Do REGEBIHENTo E DA FIscALIzAçÃo
CONTRATO

O contrato devêrá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas,
termos do instrumento convocatório, do Termo de Referência, do cronograma de execuçáo
da legislaçáo vigente, respondendo o inadimplente pêlas consequências da inexecuçáo
ou parcial.

PARÁGRAFO PRI EIRO - A execuçáo do contreto será acompanhada e fiscalizada
comissão constituída de 02 (dois) membros designados pela Diretora-Presidente do lnstitut
de Previdência Social do Município de Angra dos Reis, mnforme ato de nomeaçáo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas
forem ao do pagamento, na seguinte forma:

a) Provisoriamente, após parecer circunstanciado da comissáo a que se refere o pará
primeiro, que deverá ser elaborado no prÉzo de 48 (quarenta e oito) horas após a entrega
serviço;

b) Definitivamente, mediante parecer circunstanciado da comissão a que se refere
parágrafo primeiro, após deconido o prazo de 't0 (dez) dias, para observação e vistoria,
comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.

PARAGRAFO TERCEIRO - A comissão a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena
responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas
execuÉo do contralo, determinando o que for necêssáÍio à regularização das fattas
defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o feto à
SU nor em 10 dias

d
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PARAGRAFO QUARTO - A GOi{TRATADA declara, antecipadamente, aceitar lodas
condiçóes, métodos e processs de inspeçáo, verificação e controle adotados
fiscalização, obrigando-se a lhes fomecer todos os dados, elementos, explicaçôes,
esclarecimentos e comunicâções de que este necessitar e que forem julgados
ao desempenho dê suas atividades.

PARÁGRAFO QUINTO - A instituição e a atuação da fiscalizaçáo do serviço objeto
contrato não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime
manter fiscalizaçáo própria-

CúUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsável por dânos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
deconentes de culpa ou dolo na execuçáo do contrato, não excluída ou reduzida ess
responsabilidade pela presença de fiscalizaçáo ou pelo acompanhamento da execução
órgão da AdministraÉo.

PARÁGRAFO PRltlElRO - A CONTRATADA é responsável por êncargos trabalhistas
inclusive deconentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, Íiscais
comerciais oriundos da execuçáo do contÍato, podendo o CONTRATANTE, a qua
tempo, exigir a comprovaçáo do cumprimento de tais encargos, como condiçáo
pagãmento dos créditos da CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNOO - A CONTRATADA será obrigada a reapresentar a Certidã
Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de tributos
Contribuiçóes Federais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e o Certíficado
Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A ausência da apresêntação dos documentos mencionados
PARÁGRAFO SEGUNDO ensejará a retenção do valor do pagamento da parcela(s
devida(s), que só poderá ser realizado mediante a regularização da fatta.

PARÁGRAFO OUARTA - A fiscalizaçáo do contrato poderá a qualquer tempo, caso to
conhecimento de existência de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a autoridad
superior a retenção do pagamento à CONTRATADA previsto no parágrafo quarto d
cláusula nona.

CúUSULA NoNA: CONDIÇÕES DE PAGATENTO

O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 1.440,00 (Um mil
quatÍocentos e quarenta reais), sendo em í2 (doze) parcelas, no Yalor de R$ í20,
(cento e vinte rgais), cada uma delas, sendo efetuada mensal, sucessiva e diretamente
conta corrênte no 6723035-0, agência 000í, Bânco lnter, de titularidade
CONTRATADA, iunto à instituiçáo financeira contratada pelo Município-

PARÁGRAFO PRIUEIRO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidad
que não possua agência da instituiÉo financeira contratada pelo Município ou
verificada pelo CONTRATANTE a impossibalidacle de a CONTRATADA, em razão
negativa expressa da instituiçáo financeira contratada pelo Municipio de Angra dos Reis
abrir ou manter conta conente naquela insútuição financeira, o pagamênto poderá ser
mediante crédito em conta conente de outra instituiçáo financeira. Nêsse caso, eve
ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão su exclusivâmente
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CONTRATADA.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento da segunda e demais parcelas mensais
contrato só será eÍetuado mediante demonstração do omprimento das obrigaçôes sociais
trabalhistas, relativas aos empregados vinculados ao contrato, referentes ao mês anterior
data do pagamento, de acordo com o disposto no parágrafo segundo da cláusula oitava

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura paÍa paga
ao fiscal designado, sito à Rua Dr. Orlando Gonçalves, no 231 - Parque das Palmeiras
Angra dos Reis/RJ, e/ou ao e-mail oficial, acompanhadâ dê comprovãnte de recolhim
mensal do FGTS e INSS, bêm como cotrprovante de atendimento a todos os encÍl
relativos à mão de obra empregada no contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Satisfeitas as obrigaçôes prevastâs nos parágrafos segundo
terceiro, o prazo para pagamenlo será reaÍizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar d
data final do período de adimplemento de cada parcela.

PARÁGRAFO QUINTO - Considera-se ad;mplemento 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 Íisca
por culpa da CONTRATADA, o prÉzo de 30 (trinta) dias ficará suspenso. prosseguindo a s
contâgem a partir da data da rêspectiva reapresentaçáo,

PARÁGRAFO SÉflÍ{O - os pagamentos eventualmente rêalizados com atraso, desde
náo deconam de ato ou Íato atribuível à CONTRATADA, soferáo a incidência
atualizaçáo financeira pelo IGPM-FGV e juros moratórios dê 0,S% ao mês, calculado

qu

rata die , e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feit
mediante dêsconto de 0,5% ao mês pro rata die.

cúusul.A DEC|TA: DA ALTERAçÂo Do coNTRATo

O presente contrato poderá ser
de circunstância superveniente,
8.666/93, mediante termo aditivo

com AS devidas justificativas, q pordesde UE
nas h Éteses previstas no art- 65 da Lei Federal

CúUSULA DÉctTA PRITEIRA: DA REscIsÃo

O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do COITRATANTE,
inexecução totâl ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusu las
condições, nos termos dos arts 77 e 80 da Lei Federal n.o 8.666/93, sem que caiba
CONTRATADA direito a indeniza@s de qualquer esFÉcie.

PARAGRAFO PRI EIRO - Os casos de resclsão contratual serão formalmente m
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, i

alterado
n

da prévia notificaçáo judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publica@o
Bolêtim Oficial do Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO _ NA h de rescisão administrativa , além das demai

6
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sanções cabíveis, a CONTRATANTE poderá

a) Reter, a título de compensação, os créditos d€vídos à contratada e cobrar as importâ
por ela recebidas indevidamente;
b) Cobrar da contratada multa de 10o/o (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustad
dos serviços não-execúados e;
c) Cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da muJta.

CúUSULA DÉclÍÚA SEGUNDA: DAs SANçÕES ADUTNISTRATTVAS E DEilAI
PENALIDADES

A inexecuÉo dos serviços, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução o
qualquer inadimplemento ou infraçáo contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo d
responsabilidade civil ou criminal gue couber, assegurado o contraditório e a prévia e am
defesa, as seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Mutta de até 5olo (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com
gravidade da inftaçâo e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidên
específicas, a muha corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta.
c) Suspensáo temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Declaraçáo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

PARÁGRAFO PRI EIRO - A imposição das penalidades é de competência exclusiva
CONTRATANTE, observada a regra prevista no parágrafo sexto.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A sançáo pÍevista na alínea b desta Cláusula poderá
aplicada cumulativamente a qualquer outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A aplicaçáo de sanção náo exclui a possibilidade de
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia-

PARÁGRAFO QUARTO - A muha administrativa prevista na alínea b não têm caráte
compensatório, não eximindo o seu pagamênto a CONTRATADA por perdas e danos
infraçôes cometidas.

PARÁGRAFo QUINTO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigâções contratuai
sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o
estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo náo atendido,
o limite do atl. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisáo unilateral
contrato pêlo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administretivas.

PARÁGRAFO SEXTO - Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativa
nos itens "a", "b" e "c", será garantido o exercício do contraditório e ample deÍesa no
de 05 (cinco) dias contados de notificeÉo pessoal da CONTRATADA-

PARÁGRAFO SÉflilO - A aplicação da sançâo prevista na alínea d é de competênci
exclusiva do Prefeito de Angra dos Reis e dos Secretários Municipais, devendo
precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO OlTAvo - o prazo da suspensão ou da declaraçáo de inidoneidade
fixado de acordo com a netureza e a gravidade da falte cometidâ, observado o princípio

lidade
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PARAGRÂFO NONO - Será remetida a Secretaria de Administração ópia do ato
aplicar qualquer penalidâde ou da decisâo final do recurso interposto pela GONTRATADA,
fim de que seja averbada a penalizaçáo no RegistÍo Cadastrâ|.

CúUSULA DÉcIilA TERGEIRA: Do REcURso Ao JUDIcÉRto

As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, incl
as perdas e danos ou prejuízos que a execlção do contrato tenha acarretado, qu
superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTTTATADA tenha em face d
CONTRATANTE, que não comportarem cob,rança amigável, serão cobrados judicialmente.

PARÁGRAFO ÚX|CO - Caso o CONTRATANTE tenha de reconer ou comparecer a ju
para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além
principal do débito, da pena convencional cle 10% (dez por cento) sobre o vaÍor do litígio, d
juros de mora dê 1% (um por cênto) ao mês, despesas de processo e honorários
advogado.

CLÁUSULA DÉGITA QUARTA:
TRANSFERÊNC|A

DA SUBCONTRATAçÃO, CÊSSÃO

PARÁGRAFo Úttlco - Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontratação
cessão ou transferência no todo ou em parte do objêto deste Contralo.

cúusuLA DÉctÍ$A eutNTA: ExcEÇÃo DE tNADttpLErENTo

Const itu cláusu la essen ciel do presente contrato de observânci a obrigatória por parte d
CONTRATADA, a mposs ibilidade perante o coNTRA TANTE de opor
adm n istrativa mente exceçáo de tnadtmplemento como fundamento para a nterru
Unl atera do servrço

PARÁGRAFO ÚX|CO - É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 7g, in
XlV, da Lei Federal n.o 8.666193, pela COIITRATADA, sem a prévia autorização iudicial.

cúusulA DÉctrA SEXTA: coNDtçÕEs DE HABtLtTAÇÃo

A CONTRATADA se obriga a mânter, durante toda a execução do contrato,
comp_atibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condiçóes de habilitaçá
qualificaÉo ex§idas na Dispensa.

o

cúusuLA DÉcilA sETtrA: DA puBLlcAÇÃo E coxrRoLE Do coNTRATo
Após a assinafura do contrato deverá seu extÍato ser publicado, no pr:zo de 20 (vinte) dias
no Boletim oficial do Município, devendo ser encaminhado ao Tribunal de contas do Estado
cópia do @ntrato até o quinto dia util seguinte ao da sua assinalura.

PARÁGRAFo ÚHtco - o extrato da publicaçáo deve conter a identificação do ínstrumento
partes, objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.

cúusuLA DÉctrA otrAVAr Do FoRo DE ELEtçÃo

Fica eleito o Foro da Cidade de Angra dos Reis, para dirimir qualquer
prêsente contreto que náo posse ser resolvido por meio amigável, com

litígio decorrente d
expressa renúncia

uer outro mats iado SE a
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E, por estarem assim acordes em todas as condi@es e cláusulas estabelecidas
contrato, firmam as partes o pÍesente instrumento em 03 (três) vias de igual forma e teor
depois de lido e achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Angra dos Reis, 1 1 de agosto de 2022

INSTI DE PR S DO ituNrc o
DE ANGRA DOS RE NGRAPREV

tZ-t-c aZZ2z:.-
RONALDO BORGÊS DA FONSECA - Sócio-Diretor

TAIS VALIA CONSULTORIA LTDA

TESTEITUNHAS:

Paulo Henrique d Bule
CPF: 053.855.547-58

Edenilze Ferreira
CPF: 889.535.99768
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