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Gerência de Contratos e Convênios/FME

CONTRATOQUE ENTRE SI FAZEM A FUNDAÇÃOMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DENITERÓIE O PROJETO B - COMERCIAL E DISTRffiUIDORA DE ARTIGOS

EM GERAL LTDA, NAFORMAABAIXO

TERMO DE CONTRATO
Registradoàs fls, O Iv,
Em 13/03/2019.

N°02/2019
Livro 0112019

Ao, 13 (treze) di" doJde março de 2019 (dois mil , dezenove) ,FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, 0=0'
Ijurídica de direito público, integradaao Municípiode Niterói, com sede na RuaVisconde do Uruguai, na.414, Centro,NiteróiIRJ, inscritano

CNPJ sob o N°. 39.244.[5/0001_66, dorav,antedenominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, BRUNO
GONÇALVES RIBEIRO brasileiro, casado, advogado, portadorda Carteirade IdentidadeN° 165.844da OAB/RJe CPFN° 116.021.757-
21e a empresa PROJET B - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA, situada na Rua Gildàsio
Amado, n." 55, Barra d Tijuca, Rio de janeirolRJ, CEP 22.631-020, telefone (21) 3449-2084, inscrita no CNPJIMF sob o N°
73.276.263/0001-00,daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por JOSÉ CARLOS ALVES DE SOUZA,
portador da Carteira de I entidade N° 0045206299/DICIRJe CPF N° 636.073.957-72, resolvem celebrar o presente CONTRATO, em
conformidadecom o resultado do PREGÃO PRESENCIAL N°,002/2018/SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, com fundamento
nos Processos Administr~tivos N° 210/6663/2017e 210/7193/2018,que se regerá pelas normas da Lei Federal N° 10.520/2002,Decreto
MunicipalN" 9.614/2005,lei ComplementarN° 123/2006,com aplicação subsidiária da Lei N° 8.666/93 e do InstrumentoConvocatório,
aplicando-sea este contrato suas disposições irrestritae incondicionalmentecomo se nele estivessemtranscritas e se regerá pelas cláusulas e
condições seguintes: I o o ,'o o. , • •

CLÁUSULAPRIMEIRA!:DO OB~TO . .
O presente Contrato tem Rorobjeto a àquisição de uniformes (3" retirada) para os alunos da Rede Municipal de Educação de Niterói,
conformesolicitaçãodo DepartamentoAdministrativolFME,através do Oficio ADMlFME020PA/2018, às tls.02, ProcessoAdministrativo
21017193/2018.

CLÁUSULASEGUNDA,DO PRAZO
O prazo para execuçãodo Iserviçoe recebimentodo objeto será de até 12 (doze) me~ese/ou adstrito à vigência dos créditos orçamentários,
conformedispostono art.r'caput da ~LN° 8.666/1993. .

CLÁUSULATERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 0\. '.
Constituem obrigações doiCONTRATANTE: a) Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas neste
contrato; b) Fornecer à CONTRATADA documentos; informaçõese demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente
contrato; c) Exercera fisc flizaçãodo contrato; d) Receberprovisória e definitivamenteo objeto dó contrato, nas formasdefinidas no edital e

, .". ;..." ,," .:"', ~>,.
no contrato. .

CLÁUSULAOUARTA: DASOBRIGAÇÕES DACONTRATADA:
Constituemobrigações da CONTRATADA: a) Entregar os bens, na quantidade, qualidade, local e prazos especificadosno cronograma de
execução do contrato; b) ntregar os,gêq~ros alimentícios previstos na cláusula primeira semçqualquer ônus para o CONTRATANTE,
estando incluídono valor o pagame~'fó't~dase quaisquer despesas, t,\liscornotributos, frete, seguro e descarregamentodas mercadorias; c)
Manter em estoque ummí imo de bens necessáriosàexecução do'objet6 do contrato; d) Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão
logo constatado problemaou a impossibilidadede execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; e)
Reparar,corrigir, remover reconstruirou substituir, I,10 todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreç5bi resultantes jle execução irregular ou do fornecimento de materiais' inadequados ou desconformes com as
especificações;t) Indenizartodo e qualquer dano e prejuízopessoalou materialque possa advir, direta ou indiretamente,do exercíciode suas
atividadesou seremcausadospor seus prepostos à CONTRATANTE ou terceiros.

CLÁUSULAQUlNTA: bÀ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das'seguintesdotações orçamentárias,para o co rente exercício de 2019.
PARÁGRAFO (JNICO ~ As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações o amentàrias respectivas,
devendoser empenhadasn~oiní~iode ca~aexercício.

CLÁUSULASEXTA: V LOR DO CONTRATO:
O valor total do presente ontrato é de R$ 2.483.476,79(dois milhões, quatrocentose oitenta e três mil, quatrocento se nta e seis reais e
setentae nove centavos),~endoempenhadosR$ 1.094.260,83(hummilhão, noventae quatro mil, duzentos e sessenta r ais oitenta e três) à
conta do Programa de T~abalhoN° 12.365.0I35.4066; Código de Despesa N° 3.3.3.9.0.30.00.00.00;Fonte: 100; No Empenho N°
000165/2019;R$ 153.440,16 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos) à conta .0 Programa de
Trabalho N° 12,365.0135.4066; Código de Despesa N° 3.3.3.9.0.30.00.00.00; Fonte: 100; Nota de Empenho 000166/2019 e; R$
1.235.775,80(hummilhãJ, duzentose trinta e cincomil, setecentose setentae cinco e oitenta centavos) à conta do Programade TrabalhoN°
12.3~1.0135.40~7;CÓdigtde DespesaN: 3.3,3.9.0.30.00.00.00;Fonte: 100;Nota de Empe:ho: 000167/2019.

CLAUSULASETIMA: bA EXECUÇAO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZAÇAO DO CONTRATO
O contrato deverá ser exclcutado,fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Termo de
Referência,do cronogr~fIllde execução do contrato e da legislaçãovigente, respondendoo inadimplentepelas consequênciasda inexecução
total ou parcial. PARAqRAFO PRIMEIRO - Caberá à Diretora da Educação Infantil/SEMECT, Sr." Elisa Helena Pandino Botelho
Pandino, matrícula 239.628-6, responder administrativamentepela gestão do presente Contrato e acompanhar de forma ampla, irrestrita e
permanente a fiscalizaçãb, através das servidoras Gisele Rabelo Erbe de Souza, matrícula 233,661-8 e Bianca de Macedo Abreu,
matrícula 232.486-1,ambas lotadas na SecretariaMunicipal de Educação,Ciência e Tecnologia de todas as fases da execução dos serviços



contratados e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos
ou subordinados, em relaçã a prestação dos serviços. PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas
quantas forem as relativas !o do pagamento, na seguinte forma: a) provisoriamente, após parecer circunstanciado, que deverá ser elaborado
pelos representantes mencionados no parágrafo primeiro, no ato da entrega dos itens na sede da FME de Niterói; b) definitivamente,
mediante verificação da qJalidade e quantidade do material, após decorrido o prazo de até 10 (dez) dias úteis contados do recebimento
provisório, após verificad~ a conformidade com as especificações correspondentes ao Termo de Referência constante no Edital, com a
consequente aceitação e/oh recusa. PARÁGRAFO TERCEIRO - Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o
processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do
respectivo requerimento nh protocolo da FME. PARÁGRAFO QUARTO - Os bens ou os materiais cujos padrões de qualidade e
desempenho estejam em d sacordo com a especificação do edital e do Termo de Referência deverão ser recusados pelo responsável pela
execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observad s. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5(cinco) dias, para ratificação.
PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições. métodos e processos de inspeção,
verificação e controle ad tados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e
comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades. PARAGRAFO SEXTO - A
instituição e a atuação da scalização não excluem ou atenuam a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização
própria.

CLÁUSULA OITAVA: qA RESPONSABILIDADE
A CONTRATAD~ é res~onsá~el por danos causa~os ao CONTRATANTE o~ a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo _naexe~uç~o do
contrato, não excluída OU~dUZlda essa.responsabllId.ade pe.la presença d..e fiscalização ou pelo a..companhamento da execuçao por orgao da
Administração. PARÁG FO ÚNICO - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissídios e convenções coi tivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a c mprovação do cumprimento de tais encargos, como. condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.I w

CLÁUSULA NONA: CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O CONTRATANTE de Frá pagar à CONTRATADA o valor total de R$ 2.483.476,79 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e três,
quatrocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), conforme cronograma de execução do contrato, sendo o pagamento efetuado na conta
de titularidade da CONTRATADA; junto à instituição financeira contratada pelo Município. PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de a
CONTRATADA estar est~belecida em localidade que não. possuaagência da instituição financeira contratada pelo Município ou caso
verificada pelo CONTRAlTANTE a impossibilidade de a CONWTADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira
contratada pelo Município de Niterói, abrir ou manter conta corrente.naquela instituição financeira; o pagamento poderá ser feito mediante
crédito em conta corrente e outra instituição financeira. Nesse cas0,evertuais ónus financeiros e/o.ti contratuais adicionais serão suportados
exclusivamente pela CONTRATADA. PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverã'encaminhar a nota fiscal para pagamento
em favor da Fundação MfniCiParde E.d.Y.:éa.yão de Niterói, CNPJ: 39.244.595/0001-66, Inscrição Estadual: Isento, sito à Rua Visconde do
Uruguai, n". 414, Centro, iterói/RJ. PARAGRAFO TERCEIRO - O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
data final do período de implemento de cada parcela. PARÁGRAFO QUARTO - Considera-se adimplemento o cumprimento da
prestação com a entrega 'o objeto, devidamente atestado pelo (s) agente (s) competente (s). PARÁGRAFO QUINTO - Caso se faça
necessária a reapresentaçãó de qualquer nota fiscal por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da drta da respectiva representação. PARÁGRAFO SEXTO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações
contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de I% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da
nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão
unilateral do contrato pel CONTRATANTE ou da aplicaçãodas sanções administrativas.s.PA ..RÁGRAFO SÉTIMO: OS pagamento
eventualmente realizados om atráso, desde que não decorr~ de ato bU fatoratribuível à contratada, sofrerão a i idência de atualização
financeira e juros rnoratórlos de I% ao mês, calculado pro rata ,die! e aqueles pagos em prazô inf~rior ao estabelec o neste contrato serão
feitos mediante desconto de 1% ao mês pro rata die. '1.), ,I .
CLAUSULA DECIMA: DA GARANTIA CONTRATUAL
Poderá ser solicitado à CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 30 (trinta) di ,
assinatura deste instrumento, comprovante de prestação de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contra
qualquer modalidade pre ista pelo § 2°, art. 56 da Lei n." 8.666/93, a ser restituída após sua execução satisfatória. P RAGRAFO
PRIMEIRO - A garanti prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação. PARÁGRAFO SE UNDO - O
levantamento da garanti contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA IrRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRA TO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei n° 8.666/93, mediante
termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA EGUNDA: DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial do disposto na cláusula
quarta ou das demais clául,ulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei n." 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a
indenizações de qualquer spécie. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo administrativ ,assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa. PARÁGRAFO SEGUNDO
- A declaração de rescisã deste con!rato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial. operará seus efeitos a partir da
publicação em Diário Ofi ia!. PARAGRAFO TERCEIRO - Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, o
Município poderá: a) re er, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas
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indevidamente; b) cobrar d contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado do objeto contratual não executado
e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

CLÁUSULA DÉCIMA TiRCEIRA: DAS SANÇÕES ADMINISTRA TIV AS E DEMAIS PENALIDADES
A inexecução dos serviços total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual,
sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla
defesa, às seguintes penali ades: a) advertência; b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a
gravidade da infração e pr porcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do
valor d.aque tiver sido iniclalmente imposta. c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a administração,
por prazo não superior a 2 dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública; PARAGRAFO
PRIMEIRO - A imposiç o das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE, observada a regra prevista no parágrafo
sexto., PARÁGRAFO S~UNDO - ~ sanção prevista na alínea 12. desta C!á~~ula poderá s~r _aplicad~ ~umu.lativamente a qualquer ~utra.
PARAGRAFO TERCEI~O - A a'phcação de sanção não exclui a possibilidade de rescisao administrativa do Contrato, garantido o
contraditório e a defesa préria PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa prevista ~a alínea 12 n~o tem caráter compensatório, não
eximindo o seu pagamen o a CONTRATADA por perdas e danos das infrações cometidas. PARAGRAFO QUINTO - O atraso
injustificado no cumprimjeto das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que
exceder o prazo estipulado a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código
Civil, sem prejuízo da pos ibilidade de rescisão unilateral do contrato .pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.
PARÁGRAFO SEXTO - Antes da aplicação de qualquer penalidade administrativas, será garantido o exercício do contraditório e ampla
defesa no prazo de 5 (cinc dias contados dahotificação,;pessoal do cpntratado. Pt\RÁGRA~O SÉTIMO - A aplicação da sanção prevista
na alínea Q é de competênc a exclusiva 00 Prefeito de Nitérói e dos' Secretários Municipais, devendo ser precedida de defesa do interessado,
no prazo de 10 (dez) dias. PARÁGRAFO OITAVO - O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a
natureza e a gravidade da fulta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.-PARÁGRAFO NONO - Será remetida à Secretaria
Municipal de Administração cópia do ato que aplicar qualquer penalidade ou da decisão final do recurso interposto pela CONTRATADA, a

, " • •• ~ à • /,
fim de que seja averbada a renallZação no Registro Cadastral."

CLÁUSULA DÉCIMA OkIARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrent s de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução
do contrato tenha acarre lado,:;"quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da
CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente. PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o
CONTRA TANTE tenha db recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento,
além ,do principal do débitr1dap....ena ~~nve.ncional de 10c%. (dez por cento) sobre valor do litígio, dos juros de mora de I% (um por cento)
ao mes, despesas de proces o e honorários de advogado: [i', j

CLÁUSULA DÉCIMA, A: DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente contrato não derá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência no todo .ou em parte, a não ser com prévio e expresso
consentimento do CONT~TA~TE e.s~vípre mediante instrumento próprio, devidament~ motivado, a ser publicado no Diário Oficial do
Município de Niterói. PA~GRAFO PRIMEIRO - O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá
atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica. PARAGRAFO SEGUNDO:
Em qualquer caso, o co 'sentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente -
CONTRATADA perante a CONTRATANTE. rARÁGRAF? TERCEIRO - Xic~ expressamente vedada a possibilidade de
subcontratação de coopera~iv"iS'.PARÁ'GRÁFO QUÁRTO ~O subcontratado será respimsáv~l, junto com a Adjudica' ia, pelas obrigações
decorrentes do objeto d9 contrato, inclusive as atinentes à Contratada, descritas na cláusula décima quarta, uanto aos aspectos
previdenciários e trabalhistas; nos limites da subcontratação, sendo-lhe aplicável, assim como a seus sócios, as limita ões convencionais e

leg~s. ,I _.
CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA ALTERAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PA~GRAFO PRIMEIl~.o - A Ata de Registro de Preços poderásofrer alterações, obedecidas as disposições no art. 65 a L i 8.666/83;
PARAGRAFO SEGUNDp - O preço registrado poderá ser revisto em,decorrência de eventual redução daqueles praticados ercado, ou
de fato que eleve o cust<?dps serviços ou bens registrados, cabendo ao Orgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negoci ões junto
aos fornecedores; PARAGRAFO TERCEIRO - Quando o preço inicialmente registrado, por motivos superveniente, tornar-se s perior ao
preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá: a) Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de pre os e sua
adequação ao praticado p lo mercado; b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; c) Convocar os
dema~s fornecedores v!srurdo igual oportunidad~ de negoci~ção. PA~GRAFO QUARTO - Quando o p~eço do merc~do tor~ar-se
supenor aos preços registres e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumpnr o compromisso, o Orgão
Gerenciador deverá: a) LiBerar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades cabíveis, confirmando a veracidade
dos motivos e .compro~~tes aprese?tados, desde q~e ~ comunicação ocorra antes do pedido de forne:_iT?ento; b) Con~ocar os demais
fornecedores Visando iguàl oportunidade de negociaçao. PARAGRAFO QUINTO - Não havendo êxito nas negociações, o Orgão
Gerenciador dev:rá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa; PARAGRAFO SEXTO - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento
dos quantitativos registra os na Ata de Registro de Preços, na forma do Art. 8°, § 3° do Decreto Federal 3931/200 L Constitui cláusula
essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE,
de opor, adrninistrativam nte, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço. PARÁGRAFO
ÚNICO - E vedada a suspensão do contrato a que se refere o art, 78, XIV, da Lei n" 8.666/93, pela CONTRATADA, sem a prévia
autorização judicial.
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CLÁUSULA DÉCIMA S TIMA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da CONTRATADA, a impossibilidade, perante o.
CONTRA TANTE, de opo], administrativamente, exceção de inadirnplemento, como fundamento. para a interrupção. unilateral do. serviço.
PARÁGRAFO úNIco - t vedada a suspensão. do.contrato a que se refere o.art. 78, XIV, da Lei n" 8.666/93, pela CONlRATADA, sem a
prévia autorização judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA O TAVA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução. do. contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas
as c~ndições de ~abilitação. r qualificação. exigidas ~a licitação.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA PUBLICAÇAO E CONTROLE DO CONTRA TO
A FME providenciará a publicação do.presente Termo. Aditivo. até o.5° (quinto) dia útil do.mês seguinte ao.de sua assinatura, para ocorrer no.
prazo. de 20 (vinte) dias dacuela data, em extrato, no.Diário. Oficial do.Município (Jornal "A TRlBUNA").

CLÁUSULA VIGÉSIMA; DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito. o.Foro da Cidade de Niterói, para dirimir qualquer litígio. decorrente do. presente contrato que não. possa ser resolvido por meio.
amigável, com expressa re~úncia 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 04..(quatro) vias de igual forma e teor, depois de lido. eI • .
achado. conforme, em prese ça dx jesternunhas abai15o.firmadas.' ..•

Testemunhas:
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CPF N° -------+-- CPF N° _
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