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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS - CPS N“004/2019

CONTRATODE GESTAO 004/2017/SED

 

CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULOS

SEM MOTORISTA OUE ENTRE SI

CELEBRAM AS PARTES ABAIXO

OUALIFICADAS:

CENTEDUC - Centro de Solucêes em Tecnologia e Educac4o, pessoa juridica de direito

privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o n* 22.579.469/0001-60, por meio de sua

filial, inscrita no CNPJ n* 22.579.469/0002-40, estabelecida na Rua 101, n* 35, Ouadra F-17,

Lote 03 Setor Sul, Goiënia/GO, CEP 74.080-150, neste ato representada por seu Presidente.

FERNANDO LANDA SOBRAL, inscrito no CPF 004.414.231-59, portador do RG sob n"

4174049 DGPC/GO, doravante denominada CONTRATANTE ou LOCATARIA, e

CVAL ALUGUEL DE VEICULOS LTDA, pessoa juridica devidamente inserita no CNP] sob o

no 05.585.327/0001-96, com sede na Avenida S4o Francisco, Sector Santa Genoveva, Goiênia GO.

CEP: 74.672-010, representada por seu sécio administrador, Sr. Luiz Clari Lucas, brasileiro,

divorciado, empresêrio, portador do RG n* 2007327576, inscrito no CPF/MF ob o n?

227.832.290-72, chamada a seguir de CONTRATADA ou LOCADORA.

Pelo presente instrumento, as partes têm entre si justas e acertadas, o presente contrato de acordo

com as cléAusulas € condigées seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto do presente Contratacêo de EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS

DE LOCACAO DE VEICULOS SEM MOTORISTA a serem realizados nas unidades do objelo

do Chamamento n* 09/2016/SED/GO, 4 CONTRATANTE, referente ao objeto do CONTRATO

DE GESTAO 004/2017-SED, Lote 05.

1.2. DAS ESPECIFICACOES DOS VEICULOS: Os veiculos a serem locados dever&o conter as

especificag6es descritas abaixo:
/
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Veiculo de servico comum (popular), com guilometragem livre,
para transporte de Funcionêrios em servico, pessoas, materiais,

documentos, peguenas carga se objetos, veiculos seminovos

com até no maximo 5 (cinco) anos de uso, nas cores branca,

preta, cinza ou prata, modelo “hatch” ou “sedan”, movido a
gasolina ou bicombustivel (gasolina/4lcool), com 5 (cinco)

portas, motor 1.0 L ou superior, ar condicionado, direcao
hidraulica.freios ABS, AirBag,capacidade para 5 (cinco)
passageiros, incluindo o motorista, e com todos os acessérios
obrigatérios exigidos pelo CONTRAN

Veiculo utilitêrio (pick-up), com guilometragem livre, para
transporte de Funciondrios em servico, pessoas,

materiais,documentos,peguenascargase objetos, veiculos

seminovos com até no maximo 5 (cinco) anos de uso, nas cores
branca, preta, cinza ou prata, movido a gasolina ou 1 (um)

bicombustivel (gasolina/4lcool), com 2 (duas) portas, motor 1.4

L ou superior, ar condicionado, direcio hidraulica,capacidade

para 2 (dois) ocupantes, incluindo o motorista, € com todos

osacessor1os obrigatérios exigidos pelo CONTRAN

Carro - Popular 10 (dez)

 

Veiculo -

Utilitêrio     
 

1.3. As despesas de Licenciamento, Seguro e IPVA, referentes aos veiculos objeto desta locacdo,

serdo de responsabilidade exclusiva da Contratada.

1.4. Os veiculos ser&o locados na medida em gue forem demandados pela Contratante, podendo

a Contratacio sofrer possiveis € futuras repactuacêes, acréscimos ou deeréseimos contratuais, se

necessarios, no decorrer da contratacdo.

1.5. Assume a LOCADORA os énus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste contrato,

bem como a responsabilidade de desdobramentos da fatura, retencao de tributos de sua

responsabilidade, distribuicao de créditos individuais a seus cooperados, com os guais a

LOCATARIA nêo tem gualguer vinculo laboral.

1.6. Obriga-se a LOCADORA a formecer os veiculos em perfeitas condicêes de uSo com as

revisêes atualizadas, bem como a promover a substituicio imediata de veiculos gue forem

encaminhados 4 manutencio, gue correrd, por sua vez, as expensas da LOCATARIA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO:

2. O prazo para a execucêo e de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir

da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, mediante termos

aditivos, limitados ao periodo de vigéncia do contrato de gestao n* (04/2017 - SED.
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CLAUSULA TERCEIRA —DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

3. Constituem obrigac6es da CONTRATANTE/LOCATARIA:

 

3.1. Exigir Oo cumprimento de todos os compromissos assumidos  pela

CONTRATADA/LOCADORA. de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua

Proposta.

3.2. Efetuar o pagamento no prazo estabelecido, desde gue tenha sido feito o repasse pela

SED/GO, em razêo do Contrato de Gestêo n* 04/2017.

3.3. Prestar as informacées necessrias para o melhor cumprimento deste Contrato.

3.4. Exigir a observaGfio das normas emanadas pelos 6rgêos de fiscalizagao e controle.

CLAUSULA OUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

4. Sao obrigacbes da CONTRATADA/LOCADORA:

4.1. A LOCADORA compromete-se a locar os veiculos nos termos do presente instrumento

contratual.

4.2. Assume A LOCADORA os Onus fiscais advindos de pagamentos oriundos deste contrato,

bem como a responsabilidade de desdobramentos da fatura, retengao de tributos de sua

responsabilidade, distribuicao de créditos individuais a seus cooperados, com os guais a

LOCATARIO nio tem gualguer vinculo laboral.

4.3. Obriga-se A LOCADORA a executar servicos em perfeita harmonia e em concordência com

as Instrug6es previstas, obedecendo ds normas estabelecidas pela LOCATARIA.

4.4. Na hipotese de alteragao na sistematica estabelecida dever4 primeiramente ser submetida a

consideragio da LOCATARIA, com respectiva justificativa a guem caberd decidir a orientagao a

ser adotada.

4.5. Respeitar e fazer com gue sejam respeitadas as normas atinentes ao funcionamento da

LOCATARIA e aguelas relativas ao objeto do presente Contrato.

4.6. A LOCADORA obriga-se a nao transferir a terceiros, por gualguer forma, nem mesmo

parcialmente, o objeto do presente Contrato, nem subcontratar guaisguer das prestac6es a gue est

obrigada sem prévio consentimento, por eserito, da LOCATARIA.
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4.7. A LOCADORA responde por gualguer prejuizo gue seus empregados ou prepostos causar€H
Ta -

ao patrimênio da LOCATARIA ou a terceiros, decorrente de agao ou omissêo culposa ou dolosa. TED:

procedendo imediatamente os reparos ou indenizagêes cabiveis e assumindo o Onus decorrente.

4.8. A LOCADORA manterd, durante todo o periodo de vigéncia do Contrato, todas as condigêes

gue ensejaram a contratac&o, particularmente no gue tange 4 regularidade fiscal, gualificacao

técnica e cumprimento da proposta.

4.9. A LOCADORA compromete-se a cuidar da regularidade obrigacional derivada de eventual

vinculo e subordinag&o com o pessoal envolvido direta ou indiretamente na execucdo deste

Contrato, adimplindo com toda e gualguer obrigacêo fiscal e trabalhista decorrente da prestacao

de servicos dos seus cooperados/funcionêrios, principalmente no gue tange a ISS, PIS, COFINS.

FGTS e INSS.

4.10. A LOCADORA compromete-se a adimplir com toda e gualguer obrigacao trabalhista gue

eventualmente venha a ser reconhecida judicialmente ou administrativamente por gualguer 6rgao

administrativo e/ou fiscalizacao.

4.11. ALOCADORA manterd o mais absoluto sigilo e confidencialidade no tocante aos servicos,

documentos, pesguisas, entrevistas e demais informagées apuradas ou de gue tome conhecimento

durante a prestag&o dos servicos.

4.12. A LOCADORA ird sanar eventuais irregularidades ou correcêes apontadas pela

LOCATARIA guando da apresentacio de relatêrios e/ou de cada etapa dos servicos.

4.13. Compromete-se A LOCADORA em providenciar a emissao dos documentos de cobranca

(notas fiscais), de acordo com os valores contratados, no primeiro dia Gil subseguente do mês da

efetiva prestacdo do servico, no gual dever4 vir instruido com todas as certidêes de regularidade

exigidas no momento da contratagao, sob pena de ndo ser efetuado o pagamento enguanto

perdurarem as pendências fiscais, sendo o pagamento efetuado 'imediatamente ap6s a

regularizagêo das pendências.

4.14. Responder aos 6rg&os publicos fiscalizadores, guando diretamente procurado por este,

obrigando-se a informar, explicar ou complementar o trabalho apresentado por sua solicitagao.

4.15. Produzir e submeter & LOCATARIA, junto com a Nota Fiscal, relatêrio analitico gue

contenha o resumo das atividades prestadas.

4.16. Informar no corpo da Nota Fiscal o niimero deste Contrato, bem como o nimero do

Contrato de Gestao n* 04/2017 e as competências a gue se refere a prestaciio dos servicos, sob

pena de nêo ser pago o valor referente a Nota Fiscal caso no contenha estas informagoes.
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4.17. Responder, exclusivamente perante Seus formecedores. nao possuindo a LOCATARIA-ENTEDWET

gualguer responsabilidade junto agueles.

4.18. Nio permitir, em nenhuma hipêtese, gue pessoa gue nio seja membro de seu corpo técnico

entre em unidades administradas pelo CENTEDUC, mesmo gue acompanhada por funcionario.

cooperado ou afim, no escopo de trabalhar, estagiar ou realizar gualguer atividade ague tenha a ver

com o presente Contrato.

4.19. Dar esclarecimentos sobre gualguer procedimento, o mais breve possivel, a contar do

recebimento de notificacio para tal mister.

4.20. Assumir para si gualguer responsabilidade civil sobre eventuais danos causados em virtude

de mas condicêes dos veiculos.

421. Submeter-se & fiscalizacdo a ser realizada pela LOCATARIA, ou gualguer Grgao

fiscalizador, relativa A prestacdo dos servicos pactuados, conforme regras estabelecidas nos

protocolos internos & padronizacao da LOCATARIA, onde serd prestado os servicos.

4.22. Prestar informacOes, escritas e verbais, completas e fidedignas necessêrias para assegurar a

continuidade da assistência.

4.23. Manter a regularidade do Licenciamento, Seguro € IPVA, referentes aos veiculos objeto

desta loca€3o, sendo o seu pagamento de responsabilidade exclusiva da LOCADORA.

CLAUSULA OUINTA - OBRIGACOES TECNICAS:

S.A LOCADORA obrigar-se-a:

5.1. Dar esclarecimentos sobre gualguer procedimento, o mais breve possivel, a contar do

recebimento de notificago para tal mister.

$.2. Assumir para si gualguer responsabilidade civil sobre eventuais erros cometidos durante a

execugdo dos servicos objeto do presente Contrato.

5.3. Submeter-se & fiscalizacio a ser realizada pela LOCATARIA, ou gualguer 6rgio fiscalizador,

relativa & prestacêo dos servicos pactuados, conforme regras estabelecidas nos protocolos internos

e padronizacêo da LOCATARIA.

S.A. Aceitar o desconto mensal, sem prejuizos de adverténcias, CasO OS servicos sejam em

desacordo com o contratado.
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CLAUSULA SEXTA — DO VALOR E PAGAMENTO:   
6. O valor agui pactuado pela LOCACAO de cada veiculo seré de R$ 2.300,00 (dois mil e€

trezentos reais) por unidade de veiculo locado ao LOCATARIO;

6.1. Nao serdo efetuados guaisguer pagamentos enguanto perdurar pendência de liguidacao de

obrigacêes impostas 4 LOCADORA ou inadimplência contratual.

6.2. O pagamento serd realizado unicamente por meio de depésito bancario a LOCADORA em

Conta Corrente informada pela mesma.

6.3. O pagamento serd efetuado no 20” dia till do mês, apés recebimento aceite da Nota Fiscal c

fatura correspondente e estard condicionado ao cumprimento integral dos servicos.

6.4. A fatura devera especificar o numero deste Contrato e o nimero do Contrato de Gestao

004/2017.

6.5. Do pagamento efetuado a empresa LOCADORA serao calculadas e deduzidas as retencoes

tributrias de Pessoa Juridica — PJ, conforme legislac&o pertinente.

6.6. As despesas de Licenciamento, Seguro e IPVA, referentes aos veiculos objeto desta locacao.

serdio de responsabilidade exclusiva da LOCADORA.

6.7. Os veiculos ser&o locados na medida em gue forem solicitados pela LOCATARIA, podendoa

Contratagêo sofrer possiveis c futuras repactuacêes, acréscimos ou decréscimos contratuais, se

necessêrios, no decorrer da contratacio.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DO CONTRATO:

7. O Contrato serd reajustado anualmente, tendo como base, os indices previstos € acumulados no

periodo anual do jndice Geral de Precos de Mercado fomecido pela Fundacao Getilio Vargas —

IGPM, em caso de falta deste indice, ser usado o gue vier a substitui-lo.

7.1. Caso ocorra aditivo contratual de igual ou superior periodo de vigéncia, os precos propostos

serdo reajustados anualmente, sendo o primeiro com base na data de apresentacao da proposta de

precos, desta forma, reajuste de precos deverao constar da proposta.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZACAO:

8.1. A fiscalizacêo dos servicos objeto deste (Contrato serd feita pela DIRETORIA

ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, ora CONTRATANTE, cabendo a esta a aceitacao dos

veiculos € o aceite e atesto da fatura.
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CONTRATADA por eventuais danos causados 4 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de

aGê0 ou omisséo, culposa ou dolosa, de guaisduer de seus empregados, prepostos ou cooperados.

8.3. A fiscalizacêo da CONTRATANTE se fard exclusivamente sobre o cumprimento dos

servicos contratados. preservando a autonomia técnica-juridica da CONTRATADA sobre os

mesmos.

CLAUSULA NONA — DA RESCISAO:

9.1. Constituem motivos de rescisdo unilateral pela CONTRATANTE:

9.1.1. O nio cumprimento das obrigacées pela CONTRATADA.

9.1.2. Em caso de reajuste, a falta de acordo guanto ao percentual a ser efetuado.

9.1.3. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, €specificacêes e prazos pela

CONTRATADA.

9.1.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigagées contratuais por parte da CONTRATADA.,

bem como a lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusio dos servicos estipulados.

9.1.5. O atraso injustificado no inicio dos servicos.

9.1.6. A paralisagêo dos servicos, sem justa causa e sem prévia comunicagdo a CONTRATANTE.

com antecedência minima de 15 (guinze) dias.

9.1.7. A subcontratac&o total ou parcial do objeto do presente Contrato sem prévia anuëncia, por

escrito, da CONTRATANTE; a associacBo da CONTRATADA com outrem, bem como a cessao

ou transferéncia, total ou parcial do objeto contratado, a fusêo, cisa0 Ou incorporagao da

CONTRATADA.

9.1.8. O desatendimento das determinagêes regulares da autoridade designada para acompanhar €

fiscalizar a execucêo dos servicos guanto ao cumprimento do contrato e das metas estabelecidas.

9.1.9. O cometimento reiterado de falhas na sua €xecucao0, anotadas em registro proprio, pela

Coordenacêo da CONTRATANTE.

9.1.10. A dissolucëo da sociedade contratada.

9.1.11. A alterag&o social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA gue

prejudigue a execuGëo deste Contrato.

9.1.12 O término do Contrato de GestaAo004/2017-SED.
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9.1.13. A ocorrência de caso [ortuito ou de forga maior, regularmente comprovada. impeditiva Ma.

exEEUEAo deste Contrato.

9.2. Constituem motivos de rescisêo do Contrato pela CONTRATADA:

9.2.1. O descumprimento das obrigacées contratuais por parte da CONTRATANTE.

9.2.2. Atraso superior a 45 (guarenta e cinco) dias, com termo inicial no final do prazo previsto

para o pagamento, nos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos servicos

executados, desde gue haja havido o repasse do Contrato de Gestio n? 004/2017-SED,

correspondente ao méês da efetiva prestagdo do servigo por parte da Secretaria de

Desenvolvimento.

9.3. Constituem motivos de rescisêo por ambas as partes sem gualguer pagamento indenizat6rio:

9.3.1. O término do prazo contratual.

9.3.2. O desinteresse de gualguer das partes ma continuidade do Contrato, reduzida a termo,

observado o prazo de 30 (trinta) dias de dentncia.

Paragrafo Unico. A declaracdo de rescisao contratual deve ser expressamente comunicada a

Outra parte, com exposicêo dos motivos gue a ensejaram, estabelecendo as partes gue a simples

correspondência, mediante recibo, é suficiente para tanto.

CLAUSULA DÉECIMA — DAS PENALIDADES:

10. Cada parte serê respons4vel isoladamente pelos atos gue der causa, respondendo perante guem

de direito, inclusive pelos atos praticados por prepostos gue agirem legalmente em seu nome e,

particularmente, com relacao as obrigacêes legais, fiscais e econêmicas gue der causa.

CLAUSULA DÉÊCIMA PRIMEIRA: DA POLITICA ANTICORRUPCAO

11.1. A CONTRATADA se compromete a adotar os mais altos padrêes éticos de conduta na

conducdo dos seus neg6cios, especialmente os relacionados ao objeto deste instrumento, assim

como em gualguer outra iniciativa envolvendo a CONTRATANTE.

11.2. A CONTRATADA compromete-se por si € por seus sécios, administradores, gestorcs,

representantes legais, empregados, prepostos e subcontratados (“Colaboradores”), a nao pagar,

prometer ou autorizar o pagamento de gualguer valor ou oferecer gualguer tipo de vantagem

(Pagamento Indevido). direta ou indiretamente, a gualguer Funcionario Piblico ou a terceira

pessoa a ele relacionada, com o objetivo de influencië-lo inapropriadamente ou recompensê-lo de
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alguma forma, em troca de algum beneficio indevido ou favorecimento de gualguer tipo para a-—ENTEOW

Contratada e/ou para a Contratante. Para fins deste instrumento.

11.3. A CONTRATADA garante gue nêo emprega e nio empregar4. direta ou mediante contrato

de servicos ou gualguer outro instrumento, trabalho escravo, trabalho infantil.

11.4. A CONTRATADA compromete-se a praticar os atos necessdrios de boa-fé, cumprir de

modo regular e pontual todas as obrigacées gue Ihe incumbem para a cabal realizacao do objeto

do presente contrato, bem como atuar de acordo com os padrêes éticos e normas internas da

CONTRATANTE. Obriga-se, ainda, a CONTRATADA, por si, seus colaboradores ou terceiros

por esta contratados, a obedecer e garantir gue a prestacao de servicos ora contratada se dara de

acordo com todas as normas internas da CONTRATANTE.

11.5. A CONTRATADA garante 4 CONTRATANTE aue, durante a prestacio dos servicos ora

avencada, cumpriré com todas as leis aplicêveis 4 natureza dos servicos contratados: e, ainda. gue

respeitard durante sua atuag&o empresarial a Lei de Tmprobidade Administrativa (Lei n.

8429/1992); o Cédigo Penal: a Lei Brasileira Anticorrupcêo (Lei n. 12.846/2013). e o Deereto

Federal n* 8.420, de 18 de marco de 2015, gue a regulamenta.

11.6. Garantir, ainda, 4 CONTRATANTE ague sempre gue tiver contato com as autoridades

governamentais brasileiras, respeitaré as disposicêes do Cédigo de Etica e ou Estatutos aplicdveis

ao brgêo/entidade e esfera de Poder ao gual esteja sujeita a autoridade.

11.7. A CONTRATADA obriga-se a zelar pelo bom nome comercial da CONTRATANTE e a

abster-se ou omitir-se da pratica de atos gue possam prejudicar a n reputacao da

CONTRATANTE. Em caso de uso indevido do nome da CONTRATANTE, ou de gualguer outro

nome, marca, termo ou expressio vinculados direta ou indiretamente 4 CONTRATANTT.

responderd a CONTRATADA pelas perdas e danos dai decorrentes.

11.8. A CONTRATADA concorda em participar de todos e @guaisguer treinamentos

eventualmente oferecidos pela CONTRATANTE e/ou pelos seus fomecedores, gus sejam

relativos a gualguer aspecto gue consta da lei anticorrupcao e/ou politicas internas da

CONTRATANTE, bem como agueles relativos ao Cédigo de Etica e Conduta desta. Além disto, a

CONTRATADA concorda em solicitar gue todos os seus sécios, diretores e colaboradorcs c

agualguer outra pessoa trabalhando em seu beneficio participem de tais treinamentos.

11.9. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se compromecter

a dar a guem guer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de guem auer gue seja, tanto

por conta prépria guanto por intermédio de outrem, gualdguer pagamento, doa€do, compensacao.

vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de gualguer espécie gue constituam pratica
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ilegal ou de corrupg&o. seja de forma direta ou indireta guanto ao objeto deste contrato. ou do

outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, gue seus prepostos e colaboradores

ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS DISPOSICOES GERAIS:

12.1. É de responsabilidade da CONTRATADA todos e guaisguer énus ou encargos decorrentes

das legislac6es fiscais e trabalhistas e sociais referentes ao presente contrato.

12.2. A empresa contratada deverd apresentar as seguintes certides. a titulo de pagamento pelo

servico prestado:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de Certiddo Conjunta Negativa de

Débitos relativos a Tributos Federais e a& Divida Ativa da Uniao, expedida pela Secretaria da

Receita Federal do Brasil;

b) Prova de regularidade relativa A4 Scguridade Social (INSS), por meio de Certidao relativa a

Contribuicées Previdenciërias, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:

Cc) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débitos

em relagfio a tributos estaduais (ICMS) da sede da proponente e perante o Estado de Goias:

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), por meio

de Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) expedida pela Caixa Econêmica Federal:

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacio de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n

12.440, de 7 de julho de 2011, com validade de 180 (cento e oitenta) dias. contado da data de sua

expedig&o (disponivel nos portais eletrénicos da Justica do 'Trabalho [Tribunal Superior do

Trabalho, Conselho Superior da Justica do Trabalho e Tribunais Regionais do Trabalho).

f) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal, por meio de Certidao Negativa de

Débitos relativos a tributos municipais do municipio sede da proponente.

12.3. Os veiculos locados serio segurados pela LOCADORA, devendo conter coberturas para

danos Causados a terceiros, cobertura para morte, cobertura para conserto de veiculos de terceiros,

danos morais, responsabilidade civil bem como o valor das franguias, conforme restou

apresentado na proposta de locacao.

12.4. ALOCATARIA arcarê com o valor da franguia dos veiculos, em caso de acidentes. no valor

estabelecido pela LOCADORA de R$ 1.000,00 (um mil reais).
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO FORO:

13.1 Para dirimir as guestêes oriundas do presente contrato é competente o Foro da Comarca de

Goiënia (GO).

Para firmeza € como prova de haverem entre si, justos e avengados, e depois de lido c achado

conforme, as partes assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, e

subscritas também por 02 (duas) testemunhas.

ED , Goiënia (GO). 11 de margo de 2019.
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