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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GASES E CESSAO DE EQUIPAMENTOS
PREAMBULO -RESUMO

1 .  PARTES

FORNECEDOR:

COMPRADOR:

IBG  -INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES  LTDA.

Avenida Antonieta  Piva  Barranqueiros,150 ~ Distrito  Industrial

CEP:  13212-000 -Cidade: Jundiai -Estado:  SP.

C.N.P.J.M.F.  67.423.152/0001-78 -I.E.  407.160.902.118.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

Endereeo: Av.  Felipe  Uebe,  n°. 423 -Bairro:  Parque Turf Club

CEP: 28.013-140 -Cidade: Campos dos Goytacazes -Estado:  RJ

C.N.P.J.M.F.  06.058.863/0001-04 -I.E.  ISENTO

2. OBJETO

Fornecimento dos gases mencionados do item 4 abaixo.

3.  LOCAL  DE  ENTREGA DOS PRODUTOS:  lNSTITUTO  BRASIL SAUDE (UPA VERGUEIRO),
localizado  na  Rua  Vergueiro,  613  -Liberdade,  Sao  Paulo  -SP.  CEP:  01532-001   -CNPJ:
46.392.130/0003-80.

4. PRECOS E CONSUMOS DOS PRODUTOS:

Produtos

Oxigeriio Gasoso

Pregos - RS

8,50 / m3

oxigenio PPU

i Ar comprimido

60,00 / m3

1 (),00 /  m3

Locaeao - R$

35,00 / cilindro

80,00 / cilindro

35,00 / cilindro

Consumo Minima
Mensal

Quantidade
de

Ciljndros

02

20m3

_._     .    ._.        ____   .I

a     O levantamento do consumo Minimo sera realizado trimestralmente.
•     Aos pregos especificados acima estao com data base de 04.01.2021.
a      C)  fornecimento  do  produto  em  quantidade  SUPERIOR  a  10  °/o  (dez  por  cento)  ao  volume

mi'nimo   contratado   (TOP)   estara   condicionado   a   disponibilidade   do   FORNECEDOR   e
sera objeto de  negocia?ao  de  preco diferenciado do  pactuado  neste  instrumento  bern  como
de   condig6es   de   pagamerito   e  frete   especificas.   A   impossibilidade   de  fornecimento   em   A
volume  superior,  nao  enseja  em  rescisao  contratual,  declarando  o  COMPRADOR  a  total
ciencia desta clausula neste ato.

5.   CONDieoES   DE   PAGAMENTO:   a  vista   (pagamento  antecipado  a   eiitrega   dos   produtc]s).   7

(sete) cjdl  para a  locac;6es cobradas mensalmente.

6. QUANTIDADE E ESPECIF`lcACAO DOS EQUIPAMENTOS CEDIDOS AO COMPRADOR
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02          Cilindros   para   acondicionamento   de   Oxigenio   Gasoso   de   alta   pressao   -   Pressao   de
trabalho 200 bar -Capacidade:  50 litros -Marca TW / GBC / Mat-lncendio.

06          Cilindros  para  acondicionamento  de  Oxigenio  PPU  Gasoso  de  alta  pressao  -Pressao  de
trabalho  150 bar -Capacidade:  7 Iitros -Marca TW / GBC / Mat-lncendio.

02         Cilindros  para acondicionamento de Ar comprimido   Gasoso de alta  pressao -.Pressao de
trabalho 200 bar -Capacidade:  50 litros -Marca TW / GBC / Mat-lncendio.

Valor Unitario dos  Equipamentos:  R$  3.000,00

7. VIGENCIA DO CONTRATO:  60 (Sessenta) meses a partir da assinatura deste instrumento.

DISPOSICOES  GERAIS:  Caso a  ASSOCIACAO  FILANTROPICA NOVA  ESPERANCA tenha  seu
contrato  de  gestao  rescindido  com   a   Prefeitura   Municipal  de   Sao  Paulo,   o   presente  contrato
podera ser rescindido sem  a aplicagao da multa contratual,  prevista na  Clausula  Decima.

M^TRIZ:  ^\/. ^NTONIFTA  PIV^  B^RR^NQU[:lI`()S,150-Dit:TRITO  INDuS"{IAI_ -JIJNDl^i -SP -a CEP  13.213-009 -
F()Nr    (11 ) 2136-8534 /  (11 )  2136-850l`i n   FAX  :  (11 ) 2136-8533 -SITE.  www.ibg.corT1.Dr    -E+mail.  Ibg@Ibg.com.br



lEE
lndtlstria  Brasil®ira  d® Gaa®B

As    partes,    anteriormente    qualificadas,    por
seus  representantes  legais,  tern  entre  si, justo
e   contratado,   o   fomecimento   dos   gases   e
servigos        mencionados        no        preambulo,
mediante       as       clausulas       e       condie6es
mutuamente     aceitas     e     outorgadas     que
Seguem:

ClausLIla  Primeira
0   FORNECEDOR   obriga-se   a   fomecer   ao
COMPRADOR         e         este         a         adquirir
exclusivamente        do        FORNECEDOR        o
PRODUTO     mencionado     no     Item     4     do
preambulo deste.

Paraarafo Unico
Os    signatarios    do     presente    CONTRATO
asseguram       e      afirmam       que      sao      os
representantes      legais      competentes      para
assumir  obrigaQ6es   em   nome   das   partes   e
representar de forma efetiva seus interesses.

Clausula Seaunda
Para     armazenamento     e     distribuigao     do
PRODUTO  para  utilizagao  do  COMPRADOR,
o   FORNECEDOR   na   qualidade   de   legitimo
proprietario,   locara os                      equipamentos
necessarios,      tanto     para       armazenar     os
PF`ODUTOS, objeto deste CONTRATO, assim
como  para  outros produtos  que  venham  a  ser
supridos           pelo           FORNECEDOR           ao
COMPRADOR,    viaacordo    previo    entre    as
partes    das    condie6es    comerciais, todos em
perfeito          estado          de conservagao          e
funcionamento,          devidamente          testados,
devendo   ser   utilizados   exclusivamente   com
PRODUTOS   do   FORNECEDOR.   Caso   seja
constatado         pelo         FORNECEDOR,         o
abastecimento       dos       equipamentos       com
produtos  de  terceiros,  0  COMPRADOR  sera
penalizado,  na forma da Clausula  10,  alinea d,
deste instrumento.

rafo Primeiro
0           COMPRADOR,            assumindo           a
responsabilidade  de  fiel  depositarict,  se  obriga
a   conservar   os   bens   recebidos,   sendo   lhe
vedado  ceder,  emprestar,  onerar  ou  negociar
com eles a qualquer ti'tulo.

Paraarafo Seaundo
Os            equipamentos            locados            pelo
FORNECEDOR  conservarao  sua  condiQao  de
mdveis.
Pa I ed rafo Tercei ro

0    COMPRADOR    se    responsabiliza     pela
guarda e  prote?ao dos equipamentos  locados
e  obriga-se  a  devolve-los  ao  FORNECEDOR
em     perfejtas     condig6es,     em     virtude     do
termino  da  vigencia  ou   rescisao  antecipada
deste   CONTRATO,   no   prazo   de   5   (cinco)
dias,    sob    pena   de   ficar   o   COMPRADOR
constituido      em      mora,      independente      de
qualquer       providencia      judicial       ou       extra,
sujeitando-se ao  pagamento de  multa  no valor
equivalente a 2%  (dois  por cento) do valor dos
bens  nao  devolvidos,  por  dia  de  atraso,  sem
prejuizo   das   medidas   judiciais   tendentes   a
compeli-lo ao adimplemento de sua obrigaeao.

Paraarafo Quarto
Em   caso   de   descumprimento   do  dispositivo
acima  pelo COMPRADOR,  estara  configurado
o  esbulho  possess6rio,   com  direito  a  pedido
liminar   de   busca   e   apreensao   judicial   dos
bens,    independente   de    comunjcaQao,    sem
prejuizo  da  incidencia  da  multa  diaria,  a  partir`
do  t6rmino  do  prazo  estabelecido  acima  para
a     sua     disponibilizaeao.     0     COMPRADOR
autoriza   faturar  qualquer  bern   cedido/locado,
caso  assim  desejar  o  FORNECEDOR,  como
forma  de  restituicao  pela  sua  nao  devolugao
ou  caso  seja  constatada  a  impossibilidade  da
remoeao  desses   bens,   seja   por  qual   motivo
for,   considerando   a   assinatura   do   presente
instrumento como  aceite.  Para  o  cumprimento
do  disposto  neste  paragrafo,  sera  utilizado  o
valor   unitario    do   equipamento   disposto    no
preambulo      deste      contrato,      devidamente
reajustado.

Paraarafo Quinto
Para   aplicagao   dos    Paragrafos   Terceiro   e
Quarto    anteriores,    serao    considerados    os
valores constantes no preambulo deste,  sendo
os  mesmos  reajustados  conforme  a  formula
de reajuste contratual.

Paraarafo Sexto
A  quantidade   de   equipamentos   cedidos   em
locaeao   podera   ser   modificada,   de   comum
acordo  entre  as  partes,  assim  como  o  tipo  de
fornecimento   em    cjlindros   (estado   gasoso),
tendo   em   vista   a   variagao   do   consumo   do
COMPRADOR          e/ou          freqtlencia          de
abastecimento.  Neste  caso,  o  COMPRADOR
assinara                 urn                 TERMO                 DE
RESPONSABILIDADE,        com        efeito        de
aditamento    contratuel,    relativo    a    altera?ao
realizada.     Para     efeito    de    validade    deste
aditamento,     o    COMPRADOR    podera    ser

-\.(
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representado  pelo funcionario encarregado de
receber   ou   devolver   os   equipamentos   cuja
quantidade foi  alterada.

Paraqrafo S6timo
Obriga-se   o   COMPRADOR   a   contratar   em
nome   do    FORNECEDOR   com    seguradora
id6nea,  o  seguro  de  todos  os  equipamentos,
contra    riscos    de    roubo,    incendio    e    riscos
diversos,   no   valor   constante   no   item   6   do
preambulo deste instrumento,  com clausula de
reajuste  automatico,  conforme  a  variacao  do
lGP    -    indice    Geral    de    Precos,    coluna   2,
Disponibilidade        lntema,        publicado       pela
Fundacao    Gettllio    Vargas.    As    c6pias    das
ap6lices          serao          encaminhadas          ao
FORNECEDOR    dentro    de    30    (trinta)    dias
contados da celebraQao deste CONTRATO.

A   nao   contrataeao   do   seguro,   nao   sera
considerado     infragao     contratual,     sendo
entendido  entre  as  partes,  como  opeao  do
COMPRADOR,    que    neste   caso   assume
expressamente    a    responsabilidade    sobre
eventual  sinistro.

Paraarafo Oitavo
A    remocao    de    qualquer   'equipamento    do
FORNECEDOR   sem   o   seu   consentimento
sujeitara  ao  COMPRADOR ao  pagamento de
uma  multa  de  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o
valor do equipamento removido.

Clausula Terceira
0  presente  CONTRATO  entrara  em  vigor  na
data de sua assinatura  com  prazo de vigencia
mencionado    no     preambulo-resumo,     sendo
automaticamente    prorrogado    por    peri'odos
iguais  e  sucessivos,   salvo   manifestagao  em
contrario     de     qualquer     uma     das     partes,
mediante     comunicaeao     poi.     escrito     com
antecedencia   minima   de   360    (trezentos   e
`sessenta)   dias  antes   do   t6rmino   do   peri`odo
em  vigor.

Na   hip6tese   de   o   COMPRADOR   efetuar  a
denuncia tempestivamente,  entretanto„ap6s o
prazo   de   vigencia   do   contrato   denunciado,
continuar   adquirindo   os   produtos   objeto   do
presente        contrato,        o        mesmo        sera
automaticamente     prorrogado     por    periodos
iguais    e    sucessivos    aos    mencionados    no
preambulo-resumo.

Caso nao se verifique a  renovaQao automatica
acima        prevista,        fica       assegurado       ao
FORNECEDOR o direito de preferencia a  uma
nova    contratagao    por    igual    peri'odo    deste
CONTRATO,  em  igualdade de  condie6es  com
a concorrencia.

Paraarafo Seaundo
0  presente  CONTRATO  continuara  vigorando
ainda   que   qualquer  das   part?s   contratantes
seja     objeto     de     jncorporagao,     fusao     ou
qualquer   alteragao   contratual   ou   societaria,
obrigando-se,       desde      ja,       a       comunicar
imediatamente o fato a outra,  bern como a dar
ciencia      aos      eventuais      sucessores      da
existencia    deste    CONTRATO    e    de    suas
eventuais   complementaQ6es,   a   fim   de   que
sejam observados em  todos os  seus termos e
condig6es,  assim  como,  em  caso de  mudanga
de   endere?o   do   COMPRADOR   num   prazo
inferior  ao  deste   Contrato  de   Fornecimento,
fica  garantido  ao   FORNECEDOR  o  direito  a
continuidade  de  fomecimento  do   PRODUTO     `
no   novo   endere?o,   cabendo   neste   caso   a
cobran?a  do  valor  do  frete  de  acordo  com  a
localidade  definida.
Os    custos    decorrentes    da    mudanga    dos
equipamentos        serao        assumidos        pelo
COMPRADOR.

Clausula Quarta +
0      FORNECEDOR     tern     ciencia     que     o
COMPRADOR  necessita  de  uma  quantidade
de    PRODUTO    especificada    no   item   4   do
preambulo.

Qlausula Quinta
a COMPRADOR pagara ao FORNECEDOR o

preco  especificado  no  item  4  do  preambulo,  a
despesa financeira de  1 %  (urn por cento) esta
iholusa nos preaps dos produtos e locaeao dos
equipamentos,   respectivamente.   Em  caso  de
variacao  nas  ali'quotas  e/ou  cria?ao  de  novos
impostos,      estes      serao      automaticamente  r
repassados         para         os         pre?os.         0
FORNECEDOR     reserva-se     ao     direito    de
repassar    eventuais    custos    adicionais    aos

precos clos  produtos,  advindos da  implantaQao
e    adequag6?s    as    resoluc6es    da    agencia
n;cional     de     vigilancia     sanitaria     (ANVISA)

relacionadas as boas praticas de fabricaeao.

Ea|acirafo Primeiro
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3araarafo Primeiro

Durante     a     vigencia     do     CONTRATO,     o
COMPRADOR      adquirira      as      quantidades
minimas   dos   PRODUTOS   estabelecidas   no
item  4  do  preambulo,   em  cada   mss,  sendo
que,    nao    o    fazendo,    pagara    os    valores
correspondentes     a     diferenca     entre     este
volume  e  o  efetivamente  adqujrido,  que  serao
faturadas       nas       mesmas      condig6es      ali
estabelecidas.   Estes  valores  serao  cobrados
atrav6s    de     uma     Nota    de    D6bito    como
"diferencial   de   preap   referente  a   quantidade

nao consumida".
Fica   a   crit6rio   do   FORNECEDOR   cobrar  o
consumo              minimo              trimestralmente,
estabelecidas  no  item 4  do  preambulo  no final
do    contrato    ou    no    descumprimento    das
clausulas.

Paraarafo Seaundo
A16m     de     garantir     ao     FORNECEDOR     o
consumo minimo mensalmente acima referido,
o  COMPRADOR  ainda  se  obriga  a  adquirir os
PRODUTOS, objeto do presente CONTRATO,
exclusivamente do  FORNECEDOR,  sob  pena
de     nao     o    fazendo     caracterizar    infragao
contratual    de    sua     parte    e,     portanto    na
aplicagao     das     sang6es     ,previstas      neste
instrumento.

Clausula Sexta  +
Os preaps do produto e locagao constantes na
Clausula  Quinta  estao  expressos  em  Reais,  e
sujeitos      a      variagao      na      ocorrencia      de
alterag5es   dos    indices,    de   acordo   com   a
formula abaixo:

P =  Pa x [( 0,50 x A  IGP-M  ) +  ( 0,50 x A E.E  )]

P =             Preap reajustado

Pa =           Pre?o anterior ao reajuste`

lGPM  =        indice  Geral  de  pregos  -Mercado
(lGPM),     divulgado     pela     FGV    -
Fundagao           Getullio           Vargas,
tomando  o  calculo  como  base,  a
variaQao  percentual  croorrida  entre
o  mss  do  ultimo  reajuste  e'o  mss
anterior ao reajuste atual.

EE= Variaeao percentual do reajuste de
Energia   Eletrica  dos  contratos  de
Consumo,    Uso    do    Sistema    de
Distribuieao   e   Conexao   referente
ao  periodo do  €iltimo reajuste ate o
mss do reajuste atual.

Paraqrafo Primeiro
5ros   indices   estabelecidos   no   paragrafo
anterior   vierem   a   ser   extintos,   estes   serao
automaticamente substitui'dos  por aqueles que
venham    a    ser    criados    pela    nova    politica
econ6mica.

Paraarafo Sequndo
EiFTcaso  de  desequilibrio  econ6mico  causado
por fatores extraordinarios e albeios a  vontade
das partes, os preeos poderao ser revistos.

Paraarafo Terceiro
Na  hip6tese  do  preco  da  energia  eletrica  vir a
sofrer    acrescimo    decorrente    de    condig6es
adversas    de    oferta    do    produto,    estranho
aquele    previsto    para    o    seu    reajuste    no
Contrato   de   Compra   e   Venda   de   Energia
E16trica        (consumo),        o        FORNECEDOR
repassara  aos  preaps  dos  produtos,  locac6es
e  serviaps  constantes   na   Clausula   Quinta   a
varia?ao  incorrida,   de  acordo  com   a  formula`
do presente Contrato.

Clausula Setima
0   PRODUTO  entregue  pelo   FORNECEDOF3
devera   ser  pago   pelo   COMPRADOR   dentro
do     prazo     estabelecido     no     item      5     do
preambulo,    e    a    entrega    e    o   faturamento
deverao  ser  feitos   por  meio  de  documentos
fiscais           normalmente           usados           pelo
FORNECEDOR.

_PafagrafQprmQitQ
Havendo    atraso    no    pagamento    de    seus
d6bitos,   fica   o   FORNECEDOR  autorizado  a
efetuar  a  cobranca  dos  encargos  financeiros,
como    multa,    juros,    corregao    monetaria    e
despesas  decorrentes  do  citado  atraso,  ate  o
limite      praticado      no      mercado      financeiro,

podendo         cobrar         tais         valores         do
COMPRADOR,  atrav6s de "Notas de D6bito".

EaragHatQsegundo
0  FORNECEDOR  podera  exigir o  pagamento
antecipado   do   COMPRADOR   em   caso   de
inadimplencia,       ocasiao       na       qual       50%

(cinquenta   por   cento)   do   valor   pago   sera
utilizado  para  o  abatimento  da  dlvida,  com  o
que           expressamente           concorda           o
COMPRADOR.

rafo Terceiro
0  FORNECEDOR  podera  avaliar  a  situagao
econ6mico-financeira  do  COMPRADOR  para
o  retorno da  condieao de  pagamento  prevista
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no   item    5.    Em    caso   da   constatagao   da
degradacao        da        sjtuagao        econ6mico-
financeira            do            COMPRADOR,            o
FORNECEDOR  podera  exigir,  a  seu  crit6rio,
para    a    manutengao   do   fornecimento   dos
PRODUTOS,    o   pagamento   antecipado   ou
apresentaeao      de      garantias      especificas
pr6prias,     para     o     cumprimento     de     suas
obriga?6es.

Paraarafo Quarto
Em    caso   de    deferimento    de    recuperagao
judicial      ou      homologagao      do      plano     de
recuperacao extrajudicial  do COMPRADOR,  o
FORNECEDOR  podera  exigir  o  pagamento  a
vista  para os fornecimentos.

Ctausula oitava
Os     PRODUTOS     serao     entregues,     pelo
FORNECEDOR,  em  veiculos  transportadores
adequados,    dentro    de    uma    programagao
estabelecida  pelas  partes,  considerando-se  o
PRODUTO      e      a      maneira      como      vein
acondicionado,      que      permita      permanente
abastecimento,   salvo   na   hip6tese   de   force
maior,  definida  no  paragrafo  tlnico do Art.  393
do  Novo C6digo Civil.

Paraarafo Primeiro
5=Tso  o  COMPRADOR  necessite  de  entregas
emergenciais   (fora   do   programado   entre   as
partes),   sera   cobrada   uma   taxa   de   entrega
especial,   bern   como   o   frete   por   conta   do
deslocamento.

Clausula Nona
0 COMPRADOR tern pleno conhecimento dos
riscos        associados        a        utilizagao        dos
PRODUTOS       e       dos       EQUIPAMENTOS,
reconhecendo  ser  necessario   proteger  seus
prepostos   e   terceiros   que   eventualmente   a
eles        se        exponham,         assumindo        a
responsabilidade  por  qualquer  dano,   pessoal
ou          material ,         decorrente         do         uso,
armazenamento dos  PRODUTOS ou  acidente
nos                EQUIPAMENTOS                utilizados,
desobrigando  o  FORNECEDOR  por  qualquer
tipo de reparagao.

EarfegrafQife
Considerando sua  responsabilidade  por danos
decorrentes   do   uso   e   armazenamento   dos
PRODUTOS,       devefa       o       COMPRADOR
observar  as  normas  de  seguranea  conforme
as instrug6es do FORNECEDOR.

Clausuta  D6cima  i
0 presente CONTRATO podera ser rescindido
de pleno direito nas segujntes hip6teses:

a.    De comLm acordo entre as partes;
b.    Motivos de caso fortuito ou force  maior,

al'     incluidos,      mas      nao      limitados,
revoluc6es,    guerras,    interrupgao    de
fornecimento      de      energia      eletrica,
catastrofes   naturais   ou   incendio   nas
instalagives   de   qualquer   das   Partes,
desde       que       tais       acontecimentos
venham   a   impedir  o  fomecimento  ou
aquisieao  do  PRODUTO  por  mais  de
180  (cento  e  oitenta)  dias,  devendo  a
parte  afetada  notificar  a  ocorrencia  do
fato   a   outra   parte   no   prazo   de   48
(quarenta e oito) horas,  ap6s a data do
evento,  hem  como  informar a  duragao
estimada      do      impedimento      e      as
medidas corretivas adotadas;

c.     Falencia,       recuperagao      judicial       e
extrajudicial de qualquer das  partes;

d.    Unilateralmente  por qualquer  uma  das
partes,  caso  em  que  a  parte  que  der
causa  a  rescisao  pagara  a  outra  multa
no   valor   correspondente   a:    (i)   30%
sobre  o   periodo   restante  do  contrato
com    base    no    prego   da    epoca    da
rescisao   contratual,   caso   o   contrato
ainda   nao   tenha   sido   cumprido   pela
metade   do   prazo   estabelecido   pelas
Partes;     (ii)     200/o     sobre     o     periodo
restante   do   contrato   com    base    no
pre?o da  epoca da  rescisao contratual,
caso o contrato ja tenha sido  cumprido
por     mais     da     metade     do     prazo
estabelecido pelas Partes;

e.    InfraQao                     de                    quaisquer
clausulas/condig6es                            deste
CONTRATO,     desde     que     a     parte
infratora,   pre-avisada  por  escrito,   nao
sane    a    irregularidade    no    prazo    de
quinze    dias,    contados    da    data    do
recebimento do aviso, hip6tese em que
ficara  sujeita  ao  pagamento  da  multa
prevista  no item "d" supra;

f.      Por  inadimplencia,  hip6tese  que  ficara
sujeito ao pagamento de multa  prevista
no  item  "d"  supra.

Paraarafo Unico
Nos  casos   previstos   nos   itens   "a",   "b"  e   "c"
supra,  as  partes  estarao  isentas  de  qualquer
Onus indenizat6rio.
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Clausula D6cima Primeira
Eventual        abstengao        por        part6        do
FORNECEDOR    no    exercicio    de    qualquer
direito       seu,       seja       em       virtude       deste
CONTRATO     ou     da     lei,     significara     mera
tolerancia   e   nao   importara   em   rentlncia   ao
seu  exerci'cio  ou  em  alterag6es  tacitas  deste
instrumento  em  relacao  a  situag6es  ou  atos
subsequentes.

ciausula D6cima segrfe\                                 +i
0  presente  CONTRATO  obriga  a;  partes  6
seus  sucessores,  a  qualquer  titulo,  por  todos
os    seus    termos,     clausulas    e    condig6es,

ASSOCIA

Testemunhas:

.-Jl           `      .         -

ficando  eleito,  em  comum  acordo,  o  Foro  da
Comarca    de   Jundial'   -    SP,    como    Linico   e
competente          para          dirimir          quaisquer
controv6rsias,    litigios,    eventuais    ae6es    de
execu?ao  de ti'tulos  extrajudiciajs,  entre  outras
quest6es   oriundos   do   presente   instrumento,
com  rendncia  expressa  a  qualquer  outro,  por
mais especial e  prMlegiado que seja.
E   por   estarem   assim   justos   e   contratados
assinam  as  partes  o  presente jnstrumento  em
3  (ties)  vias  de  igual  teor  e  para  os  mesmos
efeitos      de      direito,       na      presenga      das
testemunhas abaixo identificadas.

und.,a,,,ELde

AO  F!LANT
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