
E§TAÍD DA PAfuIÍB/I
PREFEIIURII IIX{ICIPÂL DE TXXIS ESInÀI'AS

ÂDESfu A ATA DE RÉGISTRO DÊ PREçOS N" W7.12O22

CoI{TRÀTO Ns.. @tA4 f 2022 - CPL

TERMO DE CONTRÂTO QUE E ÍRE SI CELEBMIi' A PREFEITURA IIINICIPAL DE U,,IS ESTRAÍ'AS
E VAS PRo4(tçõÊS E EVEIIITOS LTDÂ., PARÁ FoRNECIMENTo coÍ{FoR}IE DISCRI}.IINADo NESTE

INSTRUi4ENTO tlA FORHA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEfTURÂ ttlrllICIPAL DE Dll/ls ESÍR/qD|ÂS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI íte Og.787.OL2lgOO1-10, neste ato representadã
pela Prefeita loyce Renally Felix Nunes, Brasileira, Soltei.a, Funcionaria Publica, residente e
domiciliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF ns 990.467.504-4O,
Carteira de Identidade ne 1.57@.572 SSP, doravante sj.nplesmentê CONTMTANTE, e do outro lado VAS
PRoroçõEs E EvEt{Tos LTDA. - RUA 15 DE NovEHBRo, 34, Box 06 - cENTRo - coloNra LEopoLDTNA - AL, cNpl ne
04.689.271,1W1- 57, doravânte simplesmente CONTRATADA, decidiram as partes contratântes assinar o
presente contrato, o qual se rêgerá pelâs cláusulas e condiçôes seguintes:

cúusulÀ pRÍitErRÂ - ms Fu{ttÂr4E Tos r
Este cont.ato decorre do processo de Adesão à Ata de Registro de Preço ne OOOOL/2O22, processada nos
termos da Lei Federal n" 8.666, de 21 de lunho de 1993 e suas alterações; Decreto Fêderal no '1.892, de
23 de faneiro de 2013 e legislação pertinentej corespondendo à Ata de Registro dê Preços n"
OOO27l2O22, decorrente do processo licitatório Prêgão Presencial no @O27 /2022, realizado pela
PRÊFEITURA T4UNICIPA DE ITAPOROROCA - PB.

CTJfuSULA SEGTiIDA . Do OA]ETO:
O presente contrato ten por objeto: Contratação de empresa especializada êm locação de estruturas
diversas para atendimento das defiandas da AdmÍnistnação lilunicipal na rêalização de eventos de todos os
setores.

O 'fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condiçôes expressas neste
instnumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Adesão à Ata de
Registro de Preço ne O@OU2O22 e instruções do Contratantê, documentos essês que ficam fazendo partes
integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁI'SULA TERCEIRA - DO VALOR E PREçOS:
o valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ a7,67o,oo (oTTENTA E SÊÍE MIL Ê

sErscENTos E SETEiTTA REArS).

C(xlIGO Tll{IDÁDE P . IJT'ITARIO P. TOTÂL

o1
PÀLCO TAIÀM{O 1,lll X 10t4- Pâlco elll box struss, coberto cod
lona night & day ou sirÉlar na cor brânca nêdindo 14,0n de
boca por- 11,oÍr dê proÍundidade e 2,20ll! de altura do piso
áo chão ê 7,h de pé dirêito; 02 PA'S dê 3,Om por 3,0[U
Fêchafiento nos fundos ê nas latêrais do palco en lona
night & day nâ cor preta; Fechanênto frontal e lateral do
piso en estruturas metáIicas con tubo de 3âmlx3€fi'l na
chapa dê 16mr revestido com laninados de [adeira pintado
coí tinta PVA látêx na cor preta; Escada de acesso c(,ll
2,àn dê largura revêstida de coopensadoj Piso do palco
revestido en madeirite; House-oix medindo 3,9í por f,on
cor uln piso a O,50m de altura, coberto coo loná night &
day ou similar e íechanento nãs laterais, isolanênto êm

todo o perí[etro con cercas nodulâda mêdindo 4,O0m por
4,oall; Á.êa de produção nêdindo 4,eo x 4,om coo fechaúento
e[l pfacâs galvanizadas de 2,20m x 2,4gm pintada coÍ tinta
PVA látex; 01 canarin medindo 16a2: cofi ar-condicionado,
nontagen, nánútenção e desnontagem coo piso de madeira
revestido com carpete, paredes con chapas de TS,
sustentadas com perfil de alunínio, coberta con têndas.
AtêrraÍêntos em conformidade coll as nomas técnicas.

3 .99O,OA 7 -98O,

M.
g2 PALCo TÁlilÁNlO 12lil X 08lil. Palco êm box struss, cobeFto co

lona night & day ou si[ilar na cor b.anca mêdindo 11,oo d
bocâ por 11,ân dê profundidade e 2,20m de altura do piso a
châo ê 5,0m de pé dirêito; 02 PA'S de 2rgln por 2,olÍ
FêchaBento nos +undos e nàs laterais do palco eft loha night

3.495,à2 6.99O,



nã €or preta; Fechanento frontal. e ldteral do piso I

co[pensâdo pintado com tintâ PVA látex na

; Escâda de acesso coÍ! 1,4On de lartura revestida
; Piso do palco revestido em madeirite;

l,0I| por 3,4[ c(xr um piso a O,50ír de altura,
lonâ night & dây ou sinilâr e fechanênto nâs làtêreis

êm tôdo ô pêr"Ínêtro con cercâs Eodulâdâ
O&r x 3,OOm; Ár€a de produção com fechâmento con
vanizadas de 2,2On x 2,46fi- Oa cehãrin redindo 16o1:

, montagêm, nãnutenção e desmontagefi com
madeira revestido con rarpete, paredes com chapas de

corÍ perfil de alunÍnio, cobêrtâ <olll têndas
en conÍormidadê co as nornas técnicas.

10 vias, 50 cabos de microfonês + 16 cebos dê guj.tarrâ
pêdêstais vários tâíanhos. Fiação de AC com atemamentos

TÀltAlllo 1111 X 7n- Palco elll box struss, coberto co|[
& dey ou sfuilar na coi brancã nêdindo 11,0íl de

7r0ln de profundidade e 2,20íll de altura do piso ao chão
,0m de pé direito; 02 PA'S de 2,Olll por 2,0h; Fechemento

e nas latêraLs do palco en lona night & day nâ
; Fechamento frontal e latêral do piso

conpênsado pintado co tinta PVA látex na
; Escada de acesso con 1,4On de lergura revêstidâ

Plso do palco revestido en madeiritê;
3,0l|r por 3,0m coln um piso a O,sOm de alturâ,

lona night & day ou sinilar ê fechanento nàs laterâis
eln todo o pêrÍmêtro coln cercas modulada

O&[ x 3,oelll; Áiea de produção colll fechamênto conl
vanizadas ite 2,2On x 2,4€,ln, 0L cãmarin nedindo 4,6fr \ 4,

corÍ Lona night & day e Íechado por
êm confornidâde cdr as nonnas técnicas.

DE GERAmR cor alimentação á óleo, cabinado
c(,|r aspirâção a turbo, combustão por

, slstema de arrefecifiento por aadiador e ventilador
elétalco de 12 Il com bateria, palnel ondê constêm

horinêtro, tehperatura dê rêfrigeaação, pressão dê ó1eo
sistema de proteçãor com parâda do notor por

e/ou baixa pr€ssão do óIeo, potencia nÍniha
Kva, com palnel de conendo ê controle êquipado

fiicroprocessados parã supervisão de redês/gerador
proteção ao sistema, 59 metros de cabeatrento,

va de uso !'or O7(sete) horas por diáriâ por
Con abastecinento por conta da contratada

POR COI{TA DA CO'ITRATADA.

GRÁNDE PORTE - PÂ Hêsâ de soln digital de
+ 8 subgrupos + 05 auxiliares + LR;
(Crossover) 4 vay 24 db; 02 Equalizado.es

de 31 bãndas sêndo Ol pa.a PA e outro paaa Insert;
dê compressor; 08 canais dê Gâte; 03 nultiefeitos.

y ou Linê cqlt 16 câixas, 16 caixas de subgraves (om 02
de ld. fuiplificação condizente com as caixas 01

e 01 l[) 01 intercon (conunicação) PÂ/tlonitor-
ticâbo de 48 vias + 01 nulticabo pârâ vias do crossover
02 torrês de dêlay. PALCO - Mesa digital de 48 canais

auxiliares; l7equãlizadores de fl bandas para as 16
retorno e side fill- gB canais dê compressores; â8
Gates; 02 multiêfeitos- 61 processador ( crossover) para

fiu: sidê duplo colÍ 02 caixas de sb e 02 cxs de 2
vias.para cada ]ado; 14 cxs dê nonÍtorês de .4O0 w rms

Microfones diversos modelos condizentes com instrunentos
. 14 icrofones condensadores ê 02 microfones sem

j Alplificadoaes de potência dê 10OOn êin todás as vias
- Âmplificação dê gnandê portê no sidê fi1l.

ficadores para guitarra sêndo, 01 vâlvulado corÍ r€verb
transistorizado com chorüs . 61 àÍplificador
baixo com 02 caixas (o1 con alto fâlante dê 15" +

com 04 a.f. de 1e") 15 dirêct box âtivos + 15 garras
parâ percussão- 08 p.aticáveis pantográficos 2

01 bateria c(mpfêta c(}tl a4 êstantes girafas a8 sub

10.940,

ILUI4Il.lAçiú - Hesa de luz compatÍve1 coln
48 refletores com lânpâdas Par 64 - focos 01-02

.18 rêfletores par 56 locolight; g8 elipsoidâis; 02
de 6 là[padas dre; 01 [áquina de funaÇa com ventilador

iâcks filtrados ditel de 12 canais; 04 movint lights 25O
siste a de intêrcom Toda iluhihação en box truss e

de grj.ds Q.lO de â1uhíhio. Fiação completa para
con atêrramentos e disjuntores-

PORTE P.A. l4esa de som di8itãl com

; 01 Processador digital coll 02 entradas ê cqr

3 -29O,

2-a6O,

16 caixas d€ P.À. fly; 12 caixas de

I

I

It--- -
2

D1ÂRIÂS



(cada caixa com 62 alto
colll es freqüências

tDj 01 sistena de
cabo dê 48 vias + 01

81 torrê dê dêlây- PALco

sub + 02 caixas
nôdelo 02 eLto

; Amplificação de
02 caixas com

para o side da bateria
de 18" pâra o side da I

condizêntes corr os

ficàdor para contrabaixo
alto Íalante de 15" + (

; 02 Àmpli-ficado.ês pâ.ã
+ A1 trâhsistorizãdo

tarra com lAAw RIiIS coíI

e 24 vias auxiliares
e OA sôidas p/ o side

âl; 12 direct box ativos
de guitamâj 01 bateria r

bases, sleeves ê talhas
ãterramentos ê

PORTE SI}IPLES

; 08 refletores
; 08 rêflêtorês

5 fâfipâdas DHEj 01 máquinas

. ILUI4IMçÃO
com lâmpadas

Ílltrados de 12 canais
,Ilu inação nontada em I

; 02 Equalizadoresj
modelos específicos

girafas.; 08 Sub shãl
; Fiação coíp1età

- Locàção corl
coo dimensões

;16 Pedêstais; Os

; 04 Câixâs dê nédio
01 anplificador de

Monitores dê chão; 08
coi 1âmpadàs

20 metaos de altura em

PÂIl'lEL DE LED ALÍÂ PH

alunÍnio Q30, Pâinêl
(tipo oütdoor) Pltotum

pixesJ processâdor de
de vídeo, main

transnissão sinultáneâ
de boa qualidãdê,

CâÍl|ârâs, Câbeamento
, corÍ computador

com tripé (COt4 OPEMmR
, dêslgner ergonôrico

Focal mÍnina
os, pêfiritindo Encaixar
de no rÍnimo 2k ópttcr

tan Captura de Cenas d€

, Proporcionando Imagens
Luz- os Registros Fi

Colll ufi Háxino Ti
Sd Dua1. Saídas

E Conposto.
)- - oito êntradas, u

de núLtiplas funçôês
conpactar quaLidade

i2i2r4 dê nÍvêl de broadcast
como anlmaçao

de luz de
TRUCK

afunínio, con unã escãdâ
sistema de solll

CLÁUSULA QUARTA . DO REA]USTÀI,IE'{TO

, falàntes de 14") e aÍÍplificaçã
cias das caixasi 01 DvD P3 player
I intêrcofiuniração PAltlonito.; 0
1Ííulticabo para vias do crossovêr
PALco - ilêse dê son dtgitâL coir 4
Liares; 01 processador digital 0
side (crossover); Side duplo cor O

com três vias para cada lado; 1
falarÊes de 12" + drive titânio o

| 1500 r. Rl|s en todas as viâs d
o2 alto falantes dê 12" + drivê
teria; 02 caixas dê sub col[ 01 alt
e da bateria; 30 icrofones diverso
m os instru[êntos e vozês; 1
+ 02 rÍicroÍones l.rlF sen fioj 0

,aixo co|ll 02 caixas sendo, 01 caix
+ â1 caixa con 04 alto falames d
râ.ã Suitarra sêndo 01 vâlvul.ado d
co 120tl{ corí chorüs; 01 cabeçote d
01 caixà dê 04 álto falantes dê 12

itivos + 45 cabos de nicrofones ê 2
eria con pelês novas conpLeta com O

shãkes de 10 viàs + 15 garrâs paa
rletà dê AC coln aterrahento
- !'lêsa de 1uz digttal Dit'lx, 2

i Par 64 (focos 01-02 e 05)
s ACL ou par 56; 08 rêfletoFê
rs sêt light de 1OS0t{; €2 mini brut
quinas de fumaça col! ventilador; O

nais; 01 sistêma de intêrcoh de O

em box truss eh grid Q30 en fumlnl
1as; Fiação cdrplêta para o sistena
torês.
:úÉiÊs or cànràrL rz canáis por'e
loresj 01 Crossovêr; 15 Hlcrofone
íficos para voz e instrumento
AS GaFãs; 06 Dlrect Box; 01 CdlDv
:o grâve La 966; â4 Caixas de sub s
baixo; 01 arplificador de guitarra
Ânp1iíicadores dê âlta voltagêm; 2
s pares. Fiação, aterrànêntos

DIARIAS 2 a -996, 3.980,0€

monta8en e desnontagen de placas d
de 2,36 à 2,44 etros de coltpriment
!- çl'iE - fq! l'"--d-a- g -.s,çr. po,!Le,i I?a. .

06 ltrn: 4,O0n X 3,O0ir., COlt 6RID er

1dê led dê alta resolução para u5
{o6nm co resolução física de lo8
! vÍdeo (DVI, HDl.lI, VGA, SDI ê RCÂ)

Porúer, büípêr, cabos ê acessórios
â ao vivo ronpostâ por Compútâdor o
, servidor universal, ilesa dê corte

e Operadores nêcessários par
coípàtÍve1 coÍr os sistena. càrcra d
AmR)- capacidade mínfua de Gravâçã
lnico, Lentê 6râhde Angular Con Un

de êquj.valente qlr 35 nl â 2
rcaixar Hais Pessoas Ê Fundos Para
ópttco E sgx zoon Intêligêntes qu

ls dê Dificil Acesso, dê úr X.5 D

rgens Nítidas, }lesno Eü Situaçôes D

s Filnadora com Resolução De At
axa De Bits De 28mbps Paaa slots D

De VÍdeo DisponÍvêis 5ão Hdri
A Interface. lresa de corte (co

as, una unidade dê efeitos dê vídê
nçôês ê uln nixêr de áudio em ur
dade de inage conponente digita
adcast e efeitos ê outFos recurso
ão de logo, oito entradas dê vÍdeo
qag-. .._ .._..

BAi - Baú íEdindo 1oxo8h, estrutur
cada dê ferro nredindo fir, contend
» e deEais acessórios paia peFfeit

DIARIÂS 25t a6,oe 4-OW,ü

DIARIAS a-@o,u 24 -600,@

2 -39O,O2 4.7aO,gQ,

a7 .67e,se
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os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo perÍodo de um ano, exceto para os casos previstos
no Art. 65, §§ 5q e 6!, da Lei 8.666/93.
ocorendo o desequilÍbrio econanico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as
partês pactuaram inicialmente, nos temos do Art. 65, Inciso II, AlÍnea d, da Lei 8.666/93, mediantê
conprovaÇão documental e requerimento expresso do Contratado.
Dentro do prazo de vigência do €ontrato e mediante solicitãção do contrãtado, os pFêços podêrão sofpêr
reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCÁ-IBGE acumulado,
iniciadas e concluÍdas ãpós a ocorrênciâ dà enualidade.
l,los reajustês subsequentes ao primeiro, o interregno mÍnimo de un ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
No caso de atnaso ou não divulgação do Índice de reajusta[ênto, o Contretante pagará ao Contratado a
importância cal€ulada pelâ última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo
sêjã divulgado o índice dêfinitivo. Fica o Contratado obrigado a aprêsenta. nenória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aÍeriçõês finais, o Índicê ãtualizado par-a reajuste serár obrigatorianente, o definitivo.
caso o índi€e estabelêcido para reajustanênto venha a ser extinto ou de qualquer forna não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então en
vi8or.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partês elegerão novo índice oficial para
o reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de terüo aditivo.
O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CUfuJSULÂ QUIÍ{TÀ . DA MTAçÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constânte do orçamento vigente:
Recursos do itunicipio dê Duas Estradas:
o6.oa - 13. 392.29O3.2026 - 500. - 3. 3. 90. 39. 01.

CLÁJSULA SEXTA - Ix, PÀ6,ÃIiIEI|TO;

O pagâmento será efetuado na Tesourarla do Contratante, nediante pnocesso regulâr, dâ seguinte naneira:
Mensalmente, para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do perÍodo de adimplemênto de cada parcela.

CLÁJSULA SÉTI A - Ircs PRÂzos:
O prazo máximo para a êxêcução do obJeto ora contratado, que admite proffogação nas condiçôes e
hipótêsês previstas no Art. 57, §1o, da Lei A.666193, êstá abaixo indicado e será considerado dâ
assinatura do Contrato:

Início: Imediato.
A vi8ência do presente contrato será deteminada: até o final do exêrcício financeiro de 2622,
considerado da data de sua assinatura.

CLÁUSULÂ OITÂVÂ . T'AS OBRIGAçõES DO CO'TRÀTA TE:
a - Efetuãr o pâgameoto relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas
cláusulas do presente contrato;
b - Propoacionãr ao Contratâdo todos os meios necessários pãFa o fiel fornecinento contratado;
c - otificar o contratado sobre qualquee irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto
fornecido, exêncendo a mais anpla e conpleta fiscalização, o que não exime o contratado de suas
responsâbilidades contratuais e lêgaisj
d - Designâr representantes com âtribuições de Gestor e Fiscal deste contnato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua exêcução, rêspectivamente, pennitida a
contratação de terceiros para assLstência e subsídio de informaçõês pertinentes a essas atribuições.

CLÁIJSULA MIT{'I - DÂS OBRIGAçõES DO CO TRATAIX':
a - Executar devidamente o fornecinento descrito na cLáusula corespondente do presentê contrato,
dentro dos melhores parâmetros de qualidade estãbelêcidos pa.a o rano de atividade relacionada ao
objeto contratual, com observânciã aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus ê obrLgações concernentes à lêgislação fiscal, civil,
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer tÍtulo,
perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
c - t4antêr preposto capacitado e idôneo, aceito pelo contrâtante, quando da execução do contrato, que o
rêpresentê integralmente em todos os seus atos.;
d - Permitir e facilitar a fiscalizaÇão do Contratante devendo prestar os informês e esclarecimentos
solicitadosj
e - será responsável pelos danos causados diretaDente ao contratante ou a terceiros, decor.êntes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essâ responsabilidade a fiscalização
ou o âcompanhamento pê1o órgão interessado;
f - Não ceder, transfêrir ou sub-contratar, no todo ou êm parte, o objeto deste instrumento, sem o
conhecinento e a devidâ autorização expressa do contratante;
g - llanter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidâs, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,
contratante os documentos necessários, senpre que solicitado;

GLÁUSULA DÉcItIA - I,A ALTERAçÀ0 E REscIsÃo:



Este contrâto poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmentê peLa Contratante ou por
acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme
o disposto nos Artigos 77, 79 e 79 da Lei A,666193.
o contratado ficâ obrigàdo â acêitei nàs nêsmas condiçõês contFãtuais, os acréscinos ou supFêssões que
se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, §1" da Lei nô a.666/93. Nenhum
acréscirro ou supressão poderá exceder o Limite estabêlecido, saldo as supressôes resultantes de ãcordo
celebrado entre os contratantes.

CLÁ,SULA DÉcIxA PRITIEIRA - m REcEBInETfio:
Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas os
procedimento e prazos parâ recêbêr o seu objeto pelo Contratântê obedecêrão, confornê o caso, as
disposiçÕes dos Àrts. 71 a 76, da Lei n" a.66619r,-

CLÂJSULÀ DÉCI!..A SEGLTDÀ . I,As PEMLII,ADES:
A recusa lnjusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos lêgals, sujeitará o
Contratado, gârentida a préviâ defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei
8.666193i a - advertência; b - multa de nora de 6,3X (ze"o vÍrgula cinco por cento) aplicadâ sobrê o
valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inÍcio ou na execução do objeto ora contratado; c -
multa de Ld, (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d -
suspensão te porária de paaticipar em licitação e impêdimento de contratar con â Adnlnistração, por
prazo de até a2 (dois) anos; ê - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perduraren os motivos determinantes da punição ou até que seja proÍÍovida
sua reabilitação perãnte a própria autoridade que aplicou a penalidade.; f - simultaneamente, qualquer
das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIüA TERCEIRA - DA CO}TPE SÂçÃO FIilÀ CEIRÂ:
Nos casos de eventuais atrasos de paganento nos termos deste lnstrumento, e desde que o contratado não
tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a conpensação financeira, dêvida desde â
data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao êfetivo paga ento da parcela. os
encarSos moratórios devidos en razão do atraso no pagamento serão calculados coo utilização da seguintê
fórmula: EÍ{ = x VP x I, onde: EIil = encargos moratóriosj tl = número de diâs entre a data prevista para
opagamentoeadoefetivopaganento;VP=valordaparcelaaserpaga;eI=índicedecompensação
financeira, âsslm apurado: I = (TX/LOa) 1365, sendo TX = percentuâl do IPCA-IBGE acumulado nos últimos
doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. l{a hipótêse
do referido Índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier â ser determinado pela
legislação então em vj.gor.

CLíUSULÀ DÉcItiIÀ QUÂRTÂ - Do FoRo:
Pâra dirÍmir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira.

E, por estaren de pleno acordor foi lavrado o presente contrato en 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pêlas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 30 de Novembro de 2022.
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