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Processo Administrativo no 201 8024008

GoNTRATO DE PRESTAÇÂO DE SERVTÇOS N.
003120í9^, que entre si celebram o INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICíPIO DE ANGRA
DOS REIS e a empresa TR2 - PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA ME, conforme autorização da
Diretora presidente através do Memorando no
032TANGRAPREV/20í9, constante do Processo
Administrativo no 20í8024008, de 2O112120í8, na
forma abaixo:

Pelo prejente instrumento particular e na melhor forma de direito, o INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS, inscrito no CNPJ/MF sob no
10.590.600/0001-00, com sede na Rua Dro Orlando Gonçalves, 231 - Parque das Palmeiras -
Angra dos Reis - RJ - CEP: 23.906-540, doravante designado, simplesmente, CONTRATANTE,
neste ato representada, pela Diretora Presidente, SÉ. LUCIANE PEREIRA RABHA, brasileira,
casada, portadora do RG no 06.173.841-5 SSP/RJ e do CPF no 877.749.847-04, e do outro lado,
a Empresa TR2 - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o no
19.214.084.10001-94, doravante designado, simplesmente, GONTRATADA, representada neste
ato por THIAGO DA SILVA THEODORO, cédula de idenüdade no 10.672.359-ô IFPIRJ e CPF no
082.688.807-08, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVTÇOS N"
003/20í9, com fundamento no processo administrativo no 20í8024008, que se regerá pelas
normas da Lei Federal n.o 8.666, de'1993, e alterações, e do instrumento convocatório,
aplicando-se a este contrato suas disposições inestrita e incondicionalmente, bem como pelas
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a prestação dos serviços de limpeza, asseio e conservaçáo
predial, com disponibilização de máo de obra nas dependências do ANGRAPREV pelo período
de 12(doze) meses, nas condições informadas no Termo de Referência, Anexo I do edital de
Pregão O3112019.
A contratação de serviços de conservaçáo e limpeza decone da necessidade de manter
devidamente limpas e conservadas as áreas e instalações pertencentes ao ANGRAPREV
proporcionando, com isso, adequadas condições de uso e habitabilidade a todos que utilizam as
suas dependências.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO
O prazo de vigência do contrato será de l2lDOZEl MESES, contados a partir do recebimento da
Ordem de Serviço, expedida pelo Departamento Administrativo, Financeiro e Previdenciário.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo contratual poderá ser prorogado, observando-se o limite
previsto no art. 57, inciso ll, da Lei Federal n." 8.666/93, desde que a proposta da CONTRATADA
seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.

cLÁusuLA TERCETRA: DAS oBRtcAçÕEs Do CoNTRATANTE
Constituem obrigaçóes do CONTRATANTE: N
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a) Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condiçóes estabelecidas neste
contrato;
b) Fomecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que possuir,
pertinentes à execuçáo do presente contrato;
c) Exercer a Íiscalização do contrato;
d) Receber provisória e deÍinitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no
contrato;
e) Emitir Ordem de Serviço, por qualquer meio de comunicaçáo que possibilite a comprovação
do respectivo recebimento por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÔCS DA CONTRATADA
Constituem obrigaçóes da CONTRATADA:
a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e,
ainda, com estrita observância ao lnstrumento Convocatório, do Termo de ReÍerência, da
Proposta de Preços e da legislaçáo vigente,
b) Prestar o serviço no local determinado no Termo de Referência;
c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis
de trabalho;
d) lniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados;
e) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que anteceder o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu
cumprimento,
í) Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório, do Termo de ReÍerência
e da legislação aplicável,
g) Observado o disposto no art. 68 da Lei Federal n.o 8.666/93, designar e manter preposto, no
local do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal do contrato, para acompanhar e
se responsabilizar pela execuçáo dos serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar
da atuação da equipe técnica disponibilizada para os serviços;
h) Elaborar relatório mensal sobre a prestaçâo dos seMços, dirigido ao Íiscal do contrato,
relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante
sobre a execução do objeto contratua!;
i) Conigir, prontamente, quaisquer eÍros ou imperfeições, atendendo, assim, as reclamaçÕes,
exigências ou observaçôes feitas pela Íiscalização do CONTRATANTE;
j) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação
k) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas;
l) lndenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à
CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se responsabilizará, na forma do Contrato, por
todos os ônus, encargos e obrigaçóes comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e
previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislaçáo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e máo de obra necessária à completa realizaçáo dos serviços,
até o seu término.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável pelos ônus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura seráo utilizados por força da
execuçáo do presente contrato.
PARAGRAFO TERCEIRO - Em caso do ajuizamento de ações trabalhistas pelos empregados
da CONTRATADA ou da verificaçáo da existência de débitos preüdenciários, deconentes da
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execuçáo do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusão do lnstituto de Previdência
Social do Município de Angra dos Reis no polo passivo como responsável subsidiário, o
CONTRATANTE poderá reter, das parcelas vincendas, o correspondente a 03 (três) vezes o
montante dos valores em cobrança, que seráo complementados a qualquer tempo com nova
retençâo em caso de insuflciência.

PARÁGRAFO QUARTO - A retenção prevista no parágrafo anterior será realizada na data do
conhecimento pelo lnstituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis da existência
da ação trabalhista ou da veriÍicaçáo da existência de débitos previdenciários.
PARAGRAFO QUINTO - Somente será liberada com o trânsito em julgado da decisáo de
improcedência dos pedidos ou do efetivo pagamento do título executivo judicial ou do débito
previdenciário pela contratada.
PARAGRAFO SEXTO - Náo ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo anterior,
o CONTRATANTE efetuará o pagamento devido nas ações trabalhistas ou dos encargos
previdenciários, com o valor retido, não cabendo, em nenhuma hipótese, ressarcimento à
CONTRATADA.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Ocorrendo o término do contrato sem que tenhâ se dado a decrsáo
final da açáo trabalhista ou decisáo final sobre o débito previdenciário, o valor ficará retido e será
pleiteado em processo administrativo após o trânsito em julgado e/ou o pagamento da
condenação/dívida.

cLÁusuLA eutNTA: DA DorAÇÂo oRÇAMENTÁRn
As despesas com a execuçáo do presente contrato coneráo à conta das seguintes dotações
orçamentárias, para o corrente exercício de 2019, assim classificados:
DOTAçAO ORÇAMENTARIA: 24.2401.04.122.0204.2173.339037.í900, FICHA No 20190794
NOTA DE EMPENHO No 089/20í9, no valor de R$33.000,00 (trinta e três mil reais)
PARAGRAFO ÚNrcO - As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta
das dotaçôes orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

CLÁUSULA SEXTA: VALOR DO CONTRATO
Dá-se a este contrato o valor total de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Tratando-se de mâo de obra alocada exclusivamente no contrato,
deconido o prazo de 12 (doze) meses da data do orçamento a que essa proposta se referir,
assim entendido o acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, vigente à época da
apresentaçáo da proposta de licitação, poderá a CONTRATADA fazer jus a repactuaçáo do valor
contratual reÍerente aos custos deconentes de máo de obra, se estes estiverem vinculados às
datas-bases dos referidos instrumentos, aplicando-se o índice que tiver sido homologado,
quando Íor o caso, na forma do que dispóe o art. 40, INCISO Xl, da Lei Federal n.o 8.666/93 e
os arts. 20 e 30 da Lei n.o 1 0.1 92, de 2001 .

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes será sempre contada a partir da data do
Íato g.erador que deu ensejo ao último reajuste.
PARAGRAFO TERCEIRO - Os reajustes seráo precedidos de requerimento da GONTRATADA,
acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentaçáo da
planilha de custos e formaçáo de preços e do novo acordo, convençáo ou dissídio coletivo que
fundamenta o reajuste.
PARAGRAFO QUARTO - E vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não
previstos na proposta inicial, exceto quanto se tornarem obrigatórios por força de instrumento
legal, sentença normativa, acordo, convençáo coletiva ou dissídio.
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PARÁGRAFO QUINTO - Na ausência de leifederal, acordo, convençáo ou dissídio coletivo de
trabalho, o reajuste contratual poderá derivar de lei estadual que fixe novo piso salarial para a
categoria, nos moldes da Lei Complementar n.o 103/2000.

cLÁusuLA sÉTtMA: DA ExEcuçÃo, Do RECEB|MENTo E DA FtscALtzAçÃo Do
CONTRATO
O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos
do instrumento convocatório, do Termo de ReÍerência, do cronograma de execuçáo, deste
Contrato e da legislaçáo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da
inexecuçáo total ou parcial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por uma
comissão constituída de 02 (dois) membros designados pela DIRETORA PRESIDENTE,
conforme ato de nomeaçáo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas
forem ao do pagamento, na seguinte forma:

cr) Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até
íS(quinze) dias da comunicaçáo escrita do contratado;

B) DeÍinitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o
decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos
termos contratuais, em até 3O(trinta) dias, observando o disposto no art. 69 da Lei no

8.666/93.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O Fiscal a que se refere o parágrafo primeiro, sob pena de
responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as oconências relativas à execuSo
do contrato, determinando o que for necessário à regularizaçáo das faltas ou defeitos
observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superiol em í0
(dez).dias, para ratificação.
PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela Íiscalização,
obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e
comunicaçôes de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas
atividades.

PARÁGRAFO QUINTO - A instituiçáo e a atuaçáo da fiscalização do serviço objeto do contrato
náo exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manterÍiscalizaçáo
própria.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao GONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa
responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por
órgão da Administração.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive
deconentes de acordos, dissídios e convençóes coletivas, previdenciários, Íiscais e comerciais
oriundos da execuçáo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a
comprovaçáo do cumprimento de tais encargos, como condiçáo do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO -A CONTRATADA será obrigada a reapresentara Certidáo Negativa
de Débito junto ao INSS (CND), a Certidáo Negativa de Débitos de tributos e Contribuiçóes
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Federais, Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas e o Certificado de Regularidade do FGTS
(CRF), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.
PARAGRAFO TERCEIRO - A ausência da apresentação dos documentos mencionados no
PARAGRAFO SEGUNDO ensejará a retençáo do valor do pagamento da parcela(s) devida(s),
que s,o poderá ser realizado mediante a regularizaçáo da falta.
PARAGRAFO QUARTA - A fiscalizaçáo do eontrato poderá a qualquer tempo, caso tome
conhecimento de existência de débito trabalhistas da CONTRATADA, solicitar a autoridade
superior a retençáo do pagamento à CONTRATADA previsto no parágrafo quarto da cláusula
nona.

cLÁusuLA NoNA: CONDTçOES DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE deverá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 66.000,00 (sessenta e seis
mil reais), em 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), cada
uma delas, sendo efetuadas mensal, sucessiva e diretamente na conta conente de titularidade
da CONTRATADA, junto à instituição financeira contratada pelo Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que
não possua agência da instituiçáo financeira contratada pelo Município ou caso veriÍicada pelo
CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razáo de negativa expressa da
instituição financeira contratada pelo Município de Angra dos Reis, abrir ou manter conta conente
naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser Íeito mediante crédito em conta conente
de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais
adicionais serão suportados exclusivamente pela GO NTRATADA.
PARAGRAFO SEGUNDO - O pagamento da segunda e demais parcelas mensais do contrato
só será efetuado mediante demonstração do cumprimento das obrigaçôes sociais e trabalhistas,
relativas aos empregados vinculados ao contrato, referentes ao mês anterior à data do
pagamento, de acordo com o disposto no parágrafo segundo da cláusula oitava.
PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento ao
fiscal designado, sito à Rua DP Orlando Gonçalves, 231, Parque das Palmeiras, Angra dos
ReislRJ, CEP: 23.906-540, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e
INSS, bem como comprovante de atendimento a todos os encargos relativos à máo de obra
empregada no contrato.
PARAGRAFO QUARTO-Satísfeitas as obrigaçóes previstas nos parágrafos segundo e terceiro,
o prazo para pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do
período de adimplemento de cada parcela.
PARAGRAFO QUINTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a
entrega do objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s).
PARAGRAFO SEXTO - Caso se Íaça necessária a reapresentação de qualquer nota Íiscal por
culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua
contagem a partir da data da respectiva reapresentaçâo.
PARAGRAFO SETIMO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que náo
deconam de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização
financeira pelo IGPM - índice Geral de Preços de Mercado, da Fundaçáo Getúlio Vargas e juros
moratórios de 0,5% ao mês, calculado prc rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês prc rata die.

cLÁusuLA DÉctMA: DAALTERAçÃo Do coNTRATo
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O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por força de
circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no art. 65, da Lei Federal n.o 8.666/93,
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMETRA: DA RESGISÃo
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela
inexecuçáo total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condiçóes,
nos termos dos arts 77 e80 da Lei Federal n.o 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA, direito
a indenizações de qualquer espécie.
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos
autos do processo administrativo, assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório e a
prévia e ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A declaração de rescisáo deste contrato, independentemente da
previa notiÍicaçáo judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Boletim
OÍicialdo Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de rescisáo administrativa, além das demais sanções
cabíveis, a CONTRATANTE poderá:

a) Reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as
importâncias por ela recebidas indevidamente;

b) Cobrar da contratada multa de 1oo/o (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado
dos serviços náo-executados e:

c) Cobrar indenizaçáo suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉclMA SEGUNDA: DAS SANçOES ADMINISTRATTVAS E DEMAIS
PENALIDADES
A inexecução dos serviços, total ou parcial, execuçáo imperfeita, mora na execuçâo ou qualquer
inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da
responsabilidade ciúl ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla
defesa, as seguintes penalidades:

a) Advertência;
b) Multa de alé 5o/o (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a

gravidade da infraçáo e proporcionalmente às parcelas náo executadas. Nas
reincidências específicas, a multa conesponderá ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta.

c) Suspensáo temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administraçáo, por prazo náo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administraçáo Pública;
PARAGRAFO PRIMEIRO - A imposiçáo das penalidades é de competência exclusiva do
CONTRATANTE, observada a regra prevista no parágrafo sexto.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser aplicada
cumulaüvamente a qualquer outra.
PARAGRAFO TERCEIRO - A aplicação de sanção não exdui a possibilidade de rescisão
administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa préüa.
PARÁGRAFO QUARTO - A multa administrativa prevista na alínea b náo tem caráter
compensatório, não eximindo o seu pagamento a CONTRATADA por perdas e danos das
infrações cometidas.
PARAGRAFO QUINTO - O atraso injustiÍicado no cumprimento das obrigaçóes contratuais
sujeitará a contratada à multa de mora de 1o/o (um por cento) por dia útil que exceder o prazo
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estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo náo atendido, respeitado o
limite do aft.412 do Código CiMl, sem prejuízo da possibilidade de rescisáo unilateraldo contrato
pelo CONTRATANTE ou da aplicaçáo das sanções administrativas.
PARAGRAFO SEXTO -Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativa previstas nos
itens "a", "b" e "c", será garantido o exercÍcio do contraditório e ampla defesa no prazo de 05
(cinco) dias contados da notificação pessoal da CONTRATADA.
PARAGRAFO SETIMO - A aplicaçáo da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva
da Diretora Presidente, devendo ser precedida de defesa do interessado, no prazo de 10 (dez)
dias.
PARÁGRAFO OTTAVO - O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado
de acordo com a natureza e a gravidade da Íalta cometida, observado o princípio da
proporcionalidade.
PARAGRAFO NONO - Será remetida à Secretaria Municipal de Administraçáo cópia do ato que
aplicar qualquer penalidade ou da decisáo final do recurso interposto pela CONTRATADA, a fim
de que seja averbada a penalização no Registro Cadastral do MunicÍpio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUUCTÁRIO
As importâncias deconentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as
perdas e danos ou prejuízos que a execugão do contrato tenha acarretado, quando superiores
aos créditos que a CONTRATADA tenha em Íace da CONTRATANTE, que náo comportarem
cobrança am i gá.vel, seráo cobrados j udicialmente.
PARAGRAFO UNICO - Caso o CONTRATANTE tenha de reconer ou comparecer a juízo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do
débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA SUBCONTRATAçÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNqA
Fica expressamente vedada a possibilidade de subcontrataçáo, cessão ou transferência no todo
ou em parte do objeto deste contrato.

cLÁusuLA DÉctMA eutNTA: ExcEçÃo DE tNAD|MPLEMENTo
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente,
excegão de inadimplemento, como Íundamento para a intenupçáo unilateral do serviço.
PARAGRAFO UNICO - E vedada a suspensáo do contrato a que se refere o art. 78, inciso XIV
da Lei Federal n.o 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia autorizaçáo judicial.

cLÁusuLA DÉclMA sEXTA: coNuÇÕES DE HABILITAçÃo

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigaçóes por ele assumidas, todas as condições de habilitaçáo e qualificação exigidas
na licitaçáo.

cLÁusuLA DÉctMA sÉrtue: DA puBltcAçÃo E coNTRoLE Do coNTRATo
Após a assinatura do contrato seu exítrato deverá ser publicado no prazo legal, no jornal
incumbido das publicações oÍiciais do Município.
PARÁGRAFO ÚMCO - O extrato da publicação deve conter a identificaçáo do instrumento,
partes, objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNTCíPIo DE ANGRA DOS REIS
tNsTtruro DE pREvtDÊNcn soctAL oo lrtutttcípto DE ANGRA Dos REts

LIVRO NO @}-
FoLHAN. Of,h üI

cr-ÁusulR oÉcrun otrAVA: Do FoRo oe eletçÃo
Fica eleito o Foro da Cidade de Angra dos Reis, para dirimir qualquer litígio decorrente do
presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 3 (três) vias de igualforma e teor, depois de lido e
achado conforme, em presença de testemunhas abaixo firmadas.

Angra dos Reis, 28 de junho de 2019.

-Q.^rr;^*. ^Qt--.ülcnre PERETRA RABH,.,/
Diretora Presidy*{ ,

TR2. DE SERVIÇOS LTDA ME

TESTEMUNHAS:

SILVA FILHO
-{9

MARIA
GPF: 427.992.287-04
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