
ESTâ'O DÀ PARÂÍBA
PRÊFEITURÁ Í'ru ICIPAL O€ OUAS ESTRÀI}AS

CO{Í55ÃO PENruU{ENTE DE LICITACAO

COí{TRÂÍO fi e : g0Of8/2â?1-cPL

ÍÊRMO DE CONT&ATO QUE ENTRE Sr CELEBftÂ A PiEFrITUiA I{IüCXPAL OE XXJÀs ESÍRIDA§
E t(L ColiÉRCIO DE ALrltEÍúÍOS LÍDA., PARÂ F0RNECI!.|ENT0 Col{Fom{E DTSCRIT4INADO t{ESrE
INSTRI}4ENÍO t.lA FORÍíIA ABAIXO:

Pelo presente Lnstrumento parti.ü].a. de €ontrâto, de uÍ 1âdo pRÉFEITtnA ,IIICIPAL 9E ttÂs ESÍIÀOÂS -
Rua do Comércio, ?3 - Centrs - Duas Êstradas - PB, CNPI ne oa.787 .OL2{6O61- 10, nestê âto representada
pela Prefeita loyce RenaIIy Felix Nunes, Brasileira, Solteira, Funciona.ia p§bli(a, residente e
dofllci.liada na Fazenda São Francisco, 5N - Zona Ru.ãl - Ouâs Estradas - PBr CPF ne g90.4O7.504-49,
CartêLra de ldentidade ne 3.570.572 SSP, doravante simplesmente Coi{TRATANTE, e do outro lado KL
co+rERcro DE ÂLrrrE ToS LmÀ. - ÍRÂvÊssA loao DE FRErrAS HouzrNHo, 5N - Lola B . cENÍRo - DrJÀs ESTRADAS -
PB, CNPI ae 18.O87.4a5/W1-75, neste ato reprêsentada por KELSoN XÂVIER, rêsidente e domiciliado na
Ê$a presideotê loão Pessoa, 41, Andar 01, Centro, Sertâo?lnha - PB, CPF né 951.556.W4-72, Cârteira de
Identidade n' 77]9949 SSP/qE, dotavante simplesmente COa,ITÊÂÍÁDA, decidiran as pa.tes cortratântes
assi.nãr o prêsente contrato, o qual se rêgêrá pelas c1áu5ulas e condiçôes seguintÉs i

CúusuLÀ PRIfiEIiÁ . Dos FLnDÀ}tE Tos:
Este contrato decorre da llcitação modalidade Prêgáo Eletrônico ne o@o3/2o21, processada no§ têrmos da

Lel Federal ne 18.52àt de 17 de lulho d€ 2âO2 e subsidiarlânênte a Lei Federal no 8,666, de 21 de lunho
de 1993i Lei Conp1e$entar ne 123, d€ 14 de d€zefibro de 2â06; 0ecreto Federal n' lo.o24, de 20 de
SetembÍ.o de 2019; e leEislãçâo pêr"tlnente, consideradas as alterações posterlores d3s refêridas nonnas.

CLÁUSULA SEGIÂDA - OO OB]ETO:
O presênte contrato tem por objetg: Aquistção pa.cêl.adã de gônel"os alimentíclos diversos, que teÍe collto

objetlvo a coírposição de cestas básicas para distrlbuição Eratuita aos nunícipes que se êncontram em

situaçào de vulnerabilldade social deste nünicipio, durante o exercÍclo financelro de 2021.

O forne(inento dêyerá ser exêcutado rigorosamênte de acordo coú as condÍções êxPre§§as neste
instrun€nto, propostâ âprêsentada, especificaçôes técnlcas correspondentes, processo de licitação
modalidade Pregão Eletrônl co ne âOOO3/ 2921 e lnstruções do Contratânte, docu,tEntos esses que ficam
fazendo partes intêgrãntês do presente coÍtrato, independente de transcrição; e será realizado na fornã
par(elada.

ctÁJstLÂ TERCETRÀ - m VALfi E PiEçO§;
o valor total dest€ contrato, â base do preço proposto, é de Rs 183.4O8,49 (CEltÚTO E OIÍÊ TA E TRES tL
E QUATOCE ÍOS E OrÍO RÉÀrS).
ftepresefltãdo por:. 7 x Rt 26.2AL,!4,

€ó0. OrsaRrnt ÀçÂo
1 ÂçÚCÁR refinado àmorÍo de primei.a qualrdade. Obtioo

uttrD, QuÀ T. P.tF{rTÁnro p, foTÂL
KÊ 4A@ 3,@ r4.4@,OO

tiafttÂ
AL€6RÊ

da cána d€ àçúcar, cont ôspecto, cor, cheiro próprÍos,
srtor doae, coúi teor ale ta.ôiose B1Ín1lió de 99*P,/P e
uíldade [láxlila de o,}Wl?, sefi fennentação' isento de
sujidades, parasità§, mnteriais te.rosos e detnitor
anfunais cíJ vegêtai.5. Éobâladô eft sacos plásticos
ínteg.or hennêtlca ente fechados contêndo 1 kg,
àcondlcionados eft fãrdos lacradog. Â en|balageo deverá
rontêr' externtutrente os dãdos óe idêntr§íceção,
procedêícra, lnfornações ôutri(íonals, núÍlero de
Iot€, dãta vâlidadê, quantldadê do produto dê acordo
.om â Resolução 12178 dô CtlÍilPA. O pt'odutÔ deverá
ãpíesentàr vâLidade GÍnira dê seis oegês a paatir da

datâ da eÍttrega na unidade reqlisitânte.
2 ARnOZ pàrüoill2ado, tipo I, Ion8o, constituidos de ÍIÍÀ

giãos inteiaog, co6l teol. de uÍnldàde rliíx1íã dê 15*
lsento de sujidâdês e êteriais estranhos, eobala8eíl
de 1 (g efi sa.os 9lásti.os transpê.entes atóxl<os,
liínpos náo violados, cesiitentes que garôntôír ê

integridad€ do produto até o fioõento do consuio
âcondicicMôdo ê,lt Íardos 1áciados. a dtrbâlegeít devê.á
contê. êxtêrrâ/rente õs ddàos de idÊrtifi.acão e
ppocêdêncis, infomaçáo nútrlcionàl, nú$erc do lote,
data de validads, guantidãd€ do p.oduto de a<or{o com

â iêsolução l2/7a da ClSlPA. O produto deverá

(g 48@ 4,rs 29.880, O0



apr?sestar validade sínLnâ de sels t&res ? partir dadâta da ê.trêgi na ünidadê Fequislt§nte.
8I§COIÍO CREA,{ CnÀcKER, coín 40â 8J ôcondlcionado elr i DE t(Ato unldndê 4Aí
lf"lig:" duplts, orisinâl .to fabrÍ;ãnte, con oaao: ;; - -- -^'
roenttilcação do pÊoouto, datà dê febai(açâo e prazo
úê-.-va-Li.dade, dê ê.o.do cofi a Rêsoluçàô 12./7'8 de
clstPA,
CAFE torràdo e. ÍtloÍdo da p.iicirà quàlidade, co,l 25ê SUt- DE |UiüAS Uíridade 4gOOg. àcondicioôâdo em labêldgen orlglna] do +uU"iirri",
:T .drd9r de tdertJfi.àçào do produto, é;; i;rêDrlcnção e prâ2o de validâdê de acordo cofi ;Xêsolução 12,/78 da Ci,t pA. O produto dêverá tê. o selooe pureza dâ Associáção Aràsileirà dô lodúlt.ta doC?lé - ABIC.

IIlr*.-* ,üÀDImÂ, rorredâ, dê prlrêiFã guáltdade, m slrlose<a,_ rtna, baanca, co posiÇão nutriclonal atnfuE;õâ de côr.boldrêtos e l2g kcal, com aspecto, .or,drelro e sõbor prliprlqs, (oú àusênçin á" úauue,iseÍlto de sujidàdes, paralltas e lârvês- Éobalaeeo dá1.1(9, en 3aaor plásti(os lrênspãr*Ítes, l inpos, não
:l"l:9, resi5tentee que ganãntao a rntegniUaáe aopr-odrrto àté o fiomento do consumo dê acoMo com à
Reeolução 12,/7A da C!$ÍpA,
FEII,ÀO cARIOgtIr$a novo, rlpo I, constitutdo de srãos BRÁs(ortntelFrrs e sâdios coo teor de uíidadê aÉxi-Ea de 15Í,lseíto de fiatêri.al teffoso, rojÍdad€s e nlstura dálutl^âs variedâdes e espáciês, À,r$a]agenr de tr ÍÊ €n'§ôcgs plástlcos t.anspâtcntê e atôxi;o5, linpos n5q
,viol?drs, 

. 
retlstêntes que gêrôntas a iategrtàaae ao.produto ãté o s!Ítrçítto dÍ§ aotslrm ê<onaricioBâdo ên

+àados 
-laaaóoo5. SÀfaa não superior à 2 (dols) ànos.A eobãIagea devérá cor*er ertemà'lent e os dêdo, deidentlÍj.cação e proLedência, infoncação nutFi.cioneI,

hamero do lote, datà dê vàlialãde, quantidade dopí.oduto, O produto deverá apresentân vâlidad€ rdíni-nà
de Seis ,reses à prrtir dê data da elltrf{ra na onlíràl)erêq§lsitante, O proáutg dayerií têr regi.stro nc'lllnistémo da Âg.icultu.a.

llT6 .Oa" 
|âILHO pr.e-cozido, anlarÊto, con aspecto, SÂO gMZ

cor, (mtra, e sabo. prúprios Éoin ãuséncla dêuEidade, feríentação, ranço, iseôto de sulÍdad€s,paFãsltas e làí.vàs, E[üàlatef, de 5AO E, EE 9ã<os
llástlcor transparefites e âtóxlcos, Itnpos, nâo
violãdos, r-esistentes quê gã.antàD a integraiâo do
Daoduto até o drõênto do aonsum acond.icloaado eúfàt'dos laarados. A enàôl-âgera deverá cgntêr
eltematente os dado5 de ldê*ift{açêo e proc€dêncla,
inforôlaçãô nutplciooal, núEerô d§ lote, data dêvâlidâdê, qüarttdadê do prôduto de ãcordo c!r, a
Re5oluçâo l2l78 dê CÍ,li/pÁ. O produto deverá àpresentsr
valldade ÍBiíiDa dê seis Beses ã partir da data da
entreBa na unidôde requisltante.
LtÍtE Ell ÊÓ : I€GnÂ|, contendo no !íÍnÍrE 26* de I}lIGuIIttO
Eordura, esbãLado eit latas de folha d€ +landrês c{J
alüÊinio lirpo, l.sentô de ferrugen não âmâ§sadas,
.êsistêntês, ou en pâcotes plá§ticos alwinizados,ltrpos, não viol.ados, resistentês, que gêrôrta!,;
lntegrLdôde do produtô atÉ o llooÊnto dó co'rstmo,.
contends o iÉal$o :€â g. arqúlctqlados em fârdos
lacrados ou eE calxa de papeião lihpã, iôteEFa eFes1stêntê. A embalager dêverá coflter erternanente os.dados de 

- 
dêntlricrcâo ê procedêncta, inÍomâç5o

Bt.icioral, n&Ero do l.ote, data de vôlidêde,
quàntidâde do p.oduto. O prgdL{to devÊrá ter reglstro
.no nLri.sté.lo dà Agri(ultura e/ou ,{lnlstérto da
Sãúde, âpreSentar valÍdáde mínioâ de g,els meses a
pôrt1r, da drta da êntreta ns snidad€ requisitantê.
trÀf,ARRÂO vitaalnado, trpo espôguête, <or dnôFelâ, GÁt LO trntdàde 4*Ocbttdô pelo a0ÉssôEento dâ farifihâ dê trito especlat,
'ovos e deeal.§ sústÀnciõs perEltldas, lseÍltã de
col"artês artlficiâisr sujidades" pàrãsita§, adm1ttda
u&ldâde aáxllla de 13í, erxb3lagâú de SQ6 g, em sacosplástiags trâ§spareôtes ê atóxkos, lidpos nâô
vÍolados, rlslstenter guê gaaantÂn à iÉtÊg.idãdê do
pr'9doto ató g Bqrg/rtô do coasgao. Âaoírdicionado êrí
{ârdos lacrado§. Oe à(oFdo (ofi a Rêsolução 12l7g da
{t{ PA. 0 produto dÉ've.á âpresentar vêIldâde &Ínlea de
sels bêsês a pãrtir da dãta da eôtregã nã unldadê
requisÍtê$t6,

Unidade 9600

3,02 1à-196,@

1,81 18-]84,@

2,8A 13.440,09

6,30 .lê.240,âê

1,35. rz.g&,w

4,b 17.496,dA

2,25 1A.&6,9A

(g &aa@



- ao ÂR6aRrllla vegetal í,e prlnel|.a qualldôde, DELÍCÀÍÁ Unidnde
ãcondl<ionado em eiüaIageí dê SSg g, originel do
fabrtcante, c t dados oe fâbri,ceçág e prazo de
valldade de acordo col 4 Re5olução 1zl78 dô a lipa.

11 ÔL€O DE SOIÂ reflnâdo, eíÍbâ tàdo en látas ou gárraías LIZÂ Un.,dàoêpLásttcàs liíEâs, lsetrtâs de fe.cqer!, a&assaduras,
sen estdâíleÍtos, .€sistentes, 4ü€ gàràitaD a
ihtegridade dê produto até o rno{[ênto do tonsunO,
contendo 90O ol, Â elnbalageln deverá cohter
externaientê os dãdos de ldêntiflcação e paocedêôcia,
lÍ1fonnãção nutriciona}, núíreao do tote, aata dá
vâlidade, quantldade do produto. O prqduts deverá ter
rlglstí.o.to tílôistério dâ Ag.iculturs e/o! !4inlstérLo
dâ Saúde, apreseítar velidáde lrininlâ de seis Be5e5 a
paatir da dâta dã entregê na unidâdê regul.sitantê.

72 5ÂL rê*inado, iodedo, € bãIàge de 1 kg, en sô(os pUiEZA Xgplásti(9§ trâflsparêntes e atóxicosr ]i6pos nãoyioLados, resistentes que gârantam â integridgde do
p.oduto até o íEfiento do consuno. Cori dâdos dê
identiflcôção do p.od!to, dáta de fãb.icaçâo e prdza
de validadê. . O produto dêvená tea rêglrtro no
lünr.stério da ÁgrlcuLturã e/qu Hinlstério da Sâúde.

2400 3,95

24sP 8,88

8. 520, gO

27.72O,A6

4AOO r,19 6,6?2,ú

íotal: 183.{AA,@

cLAt §uLA QrrÂiTÁ - DO REAIU§TIú'iEüTOi
0s preços co[tratãdos são íixos e irr'êôJustávels pêlo peníodo de qn ano, exceto pàra os casos prêvlstos
no Ant. 65, §§ 5e e 6e, da Lei 8.666/93.
ocorrêrdo o desequil{brlo econônico-fLnanceiro do contrêto, poderá ser restabelêcida a relaÇão qrre as
Partes pâctuãra inic.iârúente, nos temos do Art. 65, rnriso rr, Alineà d, d3 Lei 8,666,/91, mediaÍÊe
conprovação documêntaL e requerinento expresso do Coatratado.
Dentro do prâzo de vlgência do contrato e mediaflte solicitãção do contratadô, os prêços podeÍ,ão sof.er
.eaiuste após o interegno de un Éno, nã mesna proporção da variação verificadã no IPCA-IBGE acumulado,
iniciadas e concluídâs após a ocorrência da anualidade.
llos rêajustês subsequentes âo primêlro, o Lnterregno mÍnlmo de uB aro sêrá contado â partlr dos êfeitos
f1nãoceiros do últrno rêàjuste.
llo caso dê êtràso ou Dão divulSação do irdice de râãJustãrrento, o Contrâtartê pag"pá âo CôrrtrâtBdo à
inportáncia calculada pela última variação conhêcida, IÍquidãndo à dLferença cornespondênte tão logo
seja divulSâdo o índice definitivo, Fica o Contratado obrigado ã apresentar nenória de cáIçulo
reíerente ao reajustãmento de preços do valor .eüanescêntê, seílpre que êste ocoffer.
lias aferições finãis, o indicê atuali?ãdo pârã reâJuste sêrá, obrigâtorlamente, o definitivo.
câso o índice e§têbãlecÍdo pâta nêãJustarcnto venhã a sêr extlntô ou de gualquer fofmâ não possã rRais
ser utÍlizado, sêrá adotãdo, efi substitulçâo, o que vler a sêr determinado pela legislação então em
vigor.
Na ausêflcia de pravisão leBal quanto ão indice substltuto, as partes elêgerão novo índice oflcial para
o reajustafiento do preço do valot remanescente, por Eeio de tenno adj.tivo.
o reaJuste pôderá sêr rêalizado por àpostilamento,

cuÁrrsulA Qu$ÍÍA - DA ooTÀçÃo;
Âs d€spesas correrão pot cônta da seguj,ntê dotação, constantê do orçaneôto vigente:
Recursos do fiunr.cÍp1o dÊ Duas €strsdas:
14.O0 - AA. 244.2070. 2042 - @|W.Ot - 3. 3.*.32.91

CLÁT'SUI.A SEXTÀ . DO PAGA'I§IITO:
O patãseítto será efetuado rla Têsourariâ do Contratante, nedlante processo regulâr, da sêguinte man€ira:
l€nsãlBente, para ocorrer no prazo de trlnta dias, cofltâdos do periodo de adimplemento de cada pãrcela.

cLÁrsuLA sÉTI}lÀ - ms PRAzos:
o prà?o máxl§o parô a execução do objeto orâ contratado, que admlte prorrogação nas condl(ões ê
hipótesês previstas no Art, 57, §1", dâ Lei 8.66619r, *stá ãbãixo indlcado B sêrá conçiderado da
asslnãtura do Contrato;

Êntrêga: 5 (cinco) dias.
A vÍgência do presênte contrato se.á determinada: até o finâ1 do exercÍcio flnanc€lro dê 2A2:.,
considêrado dâ dâtã de sua assinãtura.

aút suLA orrÀyÂ - DÂs oBnIGaçôEs Do cotíTRÁTÁr{TE:
a - Efêtuar o paganeoto relativo ao fornecimento etetivâmÊnte r€alizàdo, de acordo trom ãs respectivas
cláusulas do presentê contrato;
t, - proporciooar" ao Contratàdo todos os oelos necessários pã.a o fiêl fornêcimêoto contratado;
c - I'iotificar o Contratado sobrê gualquer lffe8ul.arldàde encontrada quanto à gualidade dê produto
+ornêcldo, exercendo ã rôis aop13 ê completa fiscalizãção, o que não exlme o Contratado de suas
responsabilidades contratuais e fêgais;



d - Desigoar representântes com atribuiçõ€s de Gestor e Fisca1 deste contrato, nos tenRos da nor ô
vigentê, espêclâlmente parã ací{lpanhôr e fiscalizar a sua exêcução, iespectiya[ente, permi.tida a
contratôção de tercelros para assistênciã e subsídio de inÍormacões pêrtlnêntes a essas âtribuiçôes.

cLÁusuLA iÍxÀ - oÀs oBRr6ÀÇüss Do cütraaTÀDo:
à - Executan devldamente o forne(lnsnto dêgcrÍto na Cláusul-a corrâspoodente do presentê côntrato,
dêítr.ô dos rlelhor"es pàÍ'âDetros de qualidad€ estabelecidos pa,^a o .anu, de atividade relacionada ao
objeto contrõtual, com observânciã âos prazos êsttpuladosi
b - Rêsponsabil lzar - se por todos os ôflBs ê otrrigaçôes con€ernentes à legislação fiscal, civilr
tributária e trabalhistô, be$ como por todas as despeias e compromlssos assumldos, a qualquer titulo,
perante sêus fornêcêdorês ou tercêirôs êm razão da execução do objeto contratado;
c - lianter prepqsto capacitôdo e idôneo, acej.to pelo Contràtante, qüândo da execuÇão do contrato, que o
rrêpresente int€gralmente em todos o§ reus atos;
d - Perflltir e facÍllta. e flsrallzação do Contratante devendo pre5tar os informEs e esclarecimefltos
solici tàdos;
e - Se.á responsável pelos danos causados diretaDente ào Contrôtalte qu a terceiros, decoffent€s dê sua
(ulpa ou dol,o na exêcução do (ontrato, não exclulndo ôu reduzindo essa responsabilidade a flscalização
ou o acompanharEnto p€Io órgão interessado;
f - Não cêdêrr transferir ou sub-contrãtâr, no todo ou êí pâiter o objeto deste i.nstrumento, sêm o
conhecimento é a devldâ autorlzação êxpressa do Contrãtantê;
g - l,lanter, durante a viBência do cofltrâto, em compatibllldade cofl as obrlgãçôes assmÍdãs; todat as
condições de habilltação e qualificação exigidas no .espectivo processo licitatório, apresentêndo ao
Contratante os docu$sntos necessários, senpre que solicitadoj

cLíu§ULA DÉCIüA - DÂ ALTERÀçÀo E RESCISÂo!
Este tontrato poderá ser elterâdo coü a devida justificâtiva, unÍlateràImente pelà contratantê ou por
acordo entre as pârtes, nos câsos previstos no Artigo 65 ê será r€scindido, de Ê1êoo di,rêit6, conforite
o dlsposto nos Arti8os 77, 78 e 79 da Lei a.666191.
o (ontaâtado fica obrigado a aceitar nâs nêrmas condições contratuaÍs, os acrésciiros ou supressões que

se fizerê nôs cofipras, até o respectlvo Lirrite fixado no Âr't. 65, §1" da Lei flo 8,666/93. flenhultt
acrésci,no ou supressão podêrá exceder o ti61tê estab€lecido, sã1do as supressões resultantes de acÕrda
celebrõdo entrê os coÍltpãtantes.

CTÂJsUI.A DÉCIrlÂ PRII,IEIRÂ. Do RECEPXITG$ÍO!
Executàdo o presente cootrâto ê obsetvadas a5 condiÇões de âditttplãnento das obrigações pâ€tuadas os
prccêdimento e prâzos par.à recebêr o seu objeto pelo Contratante obedecerâo, conforne o caso, as

disposiçôês dos arts. 73 a 76, da Lêi oô 8.666/93.

CLfuST'LA OÉCINÀ sEG$DÂ . DÂS PÊIqLIDÂDES:
Á rêcusa ÍnJusta em dêi.xar de cumprir ês obrigãçôês âssumidas e preceitos legâlt, sujeitará o
cootrãtado, garantida â p.évia ,efesa, às seguintes penalidades prêvistas nos Â.t5. 86 ê 87 da Lel
A,666193:. a - ãdvertência; b - nlltâ d€ mora de 0,5Í (zero vÍrBula (inco por cento) âplicada sobre o
valor do contrato por dla de atrâso ra entFega, no inÍcio os oa execução do objeto ora contratado; c -

multa d€ !ü( (dez por cento) sobrê o valor contratado pela irexecução total ou parcial do coítrãto; d -

suspênsâo temporáriâ de pârticlpãr en licitação e inpedimento de contratar com a Admlnlstração, por
prazo de até A2 (dois) anos; e - declâração de inidoneidade para licitar ou contrãtan com a

Adoinistração pública ênquânto pe.duraí.em ôs ,üotlvôs determinantes da punição ou âté quê sejs p.omovj.dã

sua reabllitação peràntê a própria autorldade que ãplicou a penalidade; f - simultaneaíente, qualqle.
dês penalidades cabívels fundâmentadâs na Lei 8.666/93.

cLÂJsULâ DÉCI A TERCEIRÀ . OA C(}FET9A(ÂO FIM,{CEIiÀI
llos casos de eventuais atrasos de paganento nos terÍlos deste lnstruÍÍerto, ê desde quê o Contrâtado oáo

tenha con(orrido de alguma forma para o atraso, será admitida a comp€nsação financeira, dêvidã dêsde â

dâta limite fixada para o pagamento até a dâte corretpondente ao êfetivo pagal€nto da parcelâ. os

encargos moratórios àevidos em-r-azão do atraso no pagâmento serão calculados côm utlllzaçâô da seguinte
fórnula:Eü=NxVPxI,ond€;Etl!encargôsnoratórios;ll=númerodediasentreadátaPrevistâpara
opaga$entoêadoefetivoPêSamento;VP=valordaparcelâaserpãga;eI'índicêdeçÕtlPê,lsâçào
flnaàeira, âssiú apurad!: , =- (TxlLW) l3â5, seodo ÍX = percentual do IPCÂ-1g€E ã.uoulado flos últinos
doze ,Deses ou, na sua fãltà, um novo lodice âdotado pelo Governo Fedêral que o substitua. lía hipótese
do referido indlce estâbêle(ido para a compensãção financeli"a vênha a ser extinto ou de qualquêr forma

nâo possa mais ser utilizado, será adotado, em substltuição, o que viêr a ser deterlBinado pela

Iegislaçáo então em vigôr.

clÁusuLÂ DÊcltia qJÀRTA - DO FORO.

Pâra dinimi. as questfus decorrentes deste contrato, as partes elegen o Foro dã coítlarca de Guarabha.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em o2(duas) vias, o qual vâi assinado
pelas partês e For duas têstenunhas.

Ouas Estradas - PB, 26 de Mâio dê 2021.
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