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SECRETARIA JUDICIAL DE DISTR]BUICAO

USANDO da faculdade que nre contêre a Lei. ('F.R'I IFICO a lcque-
rirnento verbal de pessoa interessada que. dando buscas nos sistenras'l'HI--MlS P(i c PJE

desta SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÂO dos tbitos. rcl'clentes à FA-
LÊNCIA OU CONCORDATA, aré a presente clam. t8/06/2021 àri-t0h5d NÃO CONS-
'tA distribuiçâo alguma de pediáo de FALÊNCIA ou CONCORDA.T^ lr/olí RECtiPE-
rtAÇÀO:UotCteL conrra EMET INSTITUTO EIRELI, cnrplcs.r estabelecida
nesta cidade e comarca de Imoeratriz. estado do Maranhã« ). esl lu«lo do Mara-

CERTIFICO, ainda, que a Secretaria .ludicial de Distribuição .l nieu
cargo, é a única existente nesta Cidade e Conrarca de lmperatriz. O referirlo é vcrdade,
me reporto e dou fé. Dada e passada a prcsente Certidão nesta Secretar:a. Cidade e Co-
marca de Inrperatriz, Estado do Maranhâo, aos l8 (dezoito) dias do ntês rle 0ír (iu n ho)
rlo ano de 2021 Dois Mil e Vinte e nl Eu. Carlos

, Auxiliar Judiciário, matrícula I12300, digit
Eu. EDILENE BANDEIRA DE ARÂ[JJO. I)ústribuidora.ludicial

desta Comarca, assino.

Obs. Esta Certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), emitida crn uma única
via, sem rasuras e mediante assitraturâ do servidor, conforme os Artigos 198 e 199 do
Código de Normas.
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CERTIDÃO DE FALÊNCIA

nhão. lnscrita no CNP.I sob o n'32.626.74310001-68.
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Poder Júlcláío da Uni:io

TRtsuNAL DE JUSTIçA Do DISTRITo FEDERÂI E oos TnRITÓRIo§

CERTTDÃO NEGAilVA DE DISTR|BUtçÃO (açÕeS DE FALÊNC|AS E RECUPERAçÕES JUD|CtAtS)
lae2alnstâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis alé 27107 /2021, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

FERNANDA MORAES DA SILVA

32.626.743/0001-68

JBSERVAÇÓES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitantê da certidão, devendo a litularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatáÍio.
b) A cêrtidão será emítida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerêr a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121lCNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, rêcuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tulelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos cÍiminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demaís informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso ll do artigo 31 da Lei 8.66ó11993.
f) Medida pÍevista no artigo 26 do Código Penal. sentença não tÍansitada em julgado.

A autenticidade deverá ser conÍirmada no site do TJDFT (www.tidft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
CeÍtidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 27 /07 /2021
relo digital de segurança: 2021.CTD.33CO.4BFS.WFFE.P23V.GW5A

v*** y[1194 PoR 30 (TR|NTA) D|AS **
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NUCEn - Núolêo dê Emissão de Cênldôês do ÍJDFT
FóÍum d€ Brasíls - Milton sobsstlão Barbosa, Praçâ Municlpal - Lot€ '1, Bloco À Ala B - TárÍeo.

Brasflla - DF
HoráÍio de Atêndlmento: 7h à6 19h, do s€qundâ â s€xta-Íeha, excêlo f€riados.
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DECLARÂçÃO

Declaro, para os devidos fins, a pedido de EMFT INSTITUTO EIRELI, inscrito(a) no CPF/CNPI,
32626743000168, que, desde o dia 19 de setembro de 20L4, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível,
Criminal, Especial (cível e criminal), Falência e Recuperação ludicial no Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a cargo de seu Núcleo de Emissão de certidões - NUCER, nos termos
do disposto no art. 40 da Portaria Conjunta 64, de 4 de setembro de 2014, e no art. 30 da Portaria Conjunta 65, de 5 de
setembro de 20L4, ambas desta Corte.

Declaro, ainda, que as certidões judiciais de Distribuição abrangem os registros eletrônicos dos processos
judiciais em andamento desde a criação do TIDFT - sejam eles referentes a juízos novos, extintos ou cuja denominação foi
modificada - bem como dos órgãos judiciários colegiados do Tribunâ|, mesmo os novos ou aqueles já extintos.

D ?ração emitida eletronicamente em: 27/O?12027 ÀS 09:Of:OB

Válida por 30 dias da data de emissão.

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Código de Controle: COSl.2O2l.0727.! 169.A4VU.JBNT

Esta declaração não prevalece sobre declarações emitidas posteriormente.

Qualquer rasuftr ou emenda INVALIDAú este documento.

A autenticidade deste documento poderá ser verificada no site http://www.tjdft.jus,br, em documentos Eletrônicos ->
Autenticação de Documentos Eletrônicos. Escolher a opção desejada em 'Documentos Administrativos' e informar o Código
de Controle acima,

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TIDFT

SIG, Quadra 2, lotes 530/540, Térreo, Brasilia - DF

Telefone: (61) 0800614646

Horário de funcionamento: 12h às 19h.

TIDFO4 - 271O7 /2021 09:01:08 - RHCOSISTol (181.220.230.146, 10.0.130.40, 10.0.130.40)
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DECTARAçÂO CON.lUNTA

A empresa EMET INSTITUTO ElRELl, inscrita no CNPJ ne 32.626.7 43|OOOL-6A, por

intermédio de seu representante legal o (a) S(a)Fernando Bastos dos Santos Filho, portador (a)

da Cl ne 210.32994-8. ê do CPF ne 7854!0773-49, DECLARA, sob as sanções administrativas

cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art.299 do Código Penâl Brasileiro, que:

1) quanto a inexistência de fato impeditívo de licltar; nos termos do artigo 32, §

2.e, da Lei Fedêral n.e 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que

a inabilite a participar do PREGÃo em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum

pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital

e que se submete a todos os seus termos.

Página l1

a. DeclaÍa ainda, nos termos do artigo 9e, lll, da Lei Federal n.e 8.666/93,

não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de

ou entidade contratante ou responsável pelâ licitação.

que

órgão

b. DeclaÍa também, nos termos do arti8o 9e, I e ll, da Lei Federal n.s

8.666/93, que não incide em suas hipóteses vedadas.

2) Quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potenciãl

ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer

pessoa;

Emôü: coo|.beqn! s405-8405
Ru. CâÍtor Dnrmmond d. Ardr.d€, , P.Íqu. Pl.n.ho 2 lmper.lílz lihr.nhâo Cf,Êfli.917-37
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b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da

licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na dêcisão de

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação)
quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou

indiretamênte, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante

potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto
da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em pârte, direta ou

indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer integrante de
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

§ PARÁGRAFO ÚNICO:

Esta declaração não tem vencimento, ou seja, a sua validade é permanente e enquanto o EMET

INSTITUTO EIRELI CNP)132.626.743/0001-68 estiver em atividade, pois tratã-se de compromisso

permanente de nossa empresâ,

lmperatriz 27 de Julho de 2o21

ÊM TI E IR ELI

Presi nte

Página l2

CN PJ :32.626.74310001-68
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coNTRATo DE pREsrAçÃo DE sERvtcos E HoNoRÁRIos DE pRoFtssloNÂL

AUTÔNOMO

CONTRÂTANTE: EMET INSTITUTO - ElRELl, pessoa jurídica de direito privado,

regularmente inscrita no CNPI sob o n":32.626,743/0001-68, com sedc na Rua Carlos

Drumond de Andrade, n" 20, CEP: 65.917-337, Parquc Planalto, lmpcratrizfMÂ, neste ato

representado por FERNANDO BASTOS DOS SANTOS FlLtlO, brasileiro, empresário,

inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n'.: 785.410.773-49, RG n..: ?10.326.94-8,

residente e domiciliado à Rua Santa Quitéria, Iardim Eltlorado, Quadra 39, casa 05, CEP:

65067-392, Sào Luis do Maranhão/MA.

CONTRÂTADA: CRISTI-ANE TEREZÂ BARRETO NOGUEIRÁ, brasileira, casada,

enfenneira, inscrita no COREN - MA sob o n" 000.138.928, inscriB no Cadasúo de Pessoa

Física CPF sob o n': 428.478.693 -87 , 0283227620045, SSP/MA, residente e domiciliada à

Rua Cedros, n": 40, Condomínio dos lpês, CEP: 65.110-000, Araçagy, São losé do

Ribamar/MA

Pelo presente instrumento porticular de prestoçào de serviços e honorários de prolissionol

outônomo de Enfermeira, regido pelas Lei 10.406/2002 e Lei ne:7.498/1986, têm entre si

justos e ocordados qvonto segue:

DO OBIETO DO CONTRÂTO:

cúusulA 1n: o presente instrumento, tem como obieto, â prestaçâo de scrviços dc

enfermagem.

D0§§EBYI§O§I

CúUSULA 2.: A CONTRATADÂ prestará os serviços conforme previsto nos artigos 2Ó, 3s e

11 da Lei 7.498/7986. A CONTRÂTADÁ coordenará e Íjscalizará o trabalho reali:Lado em

campo. Fará treinamento com a equiPe de campo, analisará os dados coletados etn campo

e redigirá o relatório as pssquisas epidenriológicas a serem realizadas pela

CONTRATANTE. A CONTRATADA a responsável técnica da equipe de enfernragenr.

tMÉÍI}tSIruIC
ítc: ww,í..írrtitl1litúôrri f,rt*.ã*tÊ{fi
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DOS HONORÁRIOS:

CúUSULA 3r: A CONTRATÂDA perccberá, a rírulo de honorários pelos serviços dcscrtos

na cláusula anterior o valor de R$ 1.500,00 ((lm mil c quinhentos rcãis). § ÚNICO: À

CONTRÂTANTE é proibida de veicular qualqucr resultado, usando o nome da

COTRATADA, sem que a pesquisa efetivâmente passe por unra análisc e autorizaçâo dâ

CONTRATADA.

DAS OERIGACÔES DO CONTRÂTANTE:

CúUSULA 4r: Fica estabelecido que s;io obrigações da CONTRÂTANTE:

a) Efetuar o pâgânrento, de acordo conro estabelecido na cláusula terceira do presente

co ntrato;

b) Fornecer para a CONTRÂTADA, dados c informaçô€s suficientes e indispensáveis para o

desempenho e uniformização de resultado dos serviços preústos na cláusula 2.;

d) Fica vedado ao CONTRÂTÀNTE, ncgociâr abatimentos, descontos ou dilações de prazo

pâra o pagamento da execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização da

CONTRATADA.

DAS OBRIGÂçÕES DA CONTRÂTADA:

CúUSULÂ Sr: Fica estabelecido as seguintes obrigaçôes da CONTATADÂ:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contrâtual;

b) Cumpír, observando sua autonomia têcnica, as instruçõcs da CONTRATANTE, sobre os

termos dos serviços a serem prestados;

c) Prestar informaçôes à CONTRÂTÂNTE, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre

a execução de seus serviços e demais detalhcs sobre a execução de suas atividades:

d)Nâo revelar detalhes de suas âtividades a terceiros, bem como, informações sobre às

pesquisas;

e) Nao intermediar abãümentos, descontos, ou dilação sem expressa autorizaçào da

CONTRATANTE.

DÂ RESCISÃO:

Í EÍ l*9rrruto siE!
5il.: wwu.ci,!tiÂí.ituto!.r6 tr* #trq-..Lúa.
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cúusulA 6t: são modvos para quc a coNTR^T^NTE rescinda o prcscnrc insrrumento:
a) Desídia do conrrahdo no cumprimento das obrigações assumidas para corn a

contrãtante c terceiros;

b) Preticar atos, que atiniam a imagem comerciar rra c0NTRATÂNTE perante terceiros;
c) Deixar de cumprir a CONTRÂTAOA, qualquer rlas cláusulas dispostns no presente

instrumento.

CúUSULA 7!: São motivos para que a CONTRATADA rescinda o presente insrrumento:
a) Solicitar a CONTRÁTANTE, atividade que cxcerla o previsto neste instrumento de

contrdto;

b) Deixar a CONTRATANTE de obseruar quaisquer obrigações que consre no presenre

contrato;

c) Deixar a CONTRATANTE de cumprir conr o disposto na cláusula terceira deste contÍato.

§Úillco: Em qualquer dos casos previstos nas cláu.sulas 6r e 7! a parte que decidir
rescindir o contrato dêverá notiftcar a outra pârte conr antecedôncia de 30 (tintâ) dias.

DA VIGÊNCtA:

CLÁUSULÂ 8.: O presente contrato. terá vigência por prazo de 1Z (dozcJ meses a contar

da data de suâ âssinôtura, poróm, havendo interesse em sua rescisáo, a parte interessada

notificâni a parte conbaria. por escrito, com antccedência mínima de 30 (trinu dias)

horas.

DA FORMA DE PAGAMENTO PELO SERVICO PRF:STADO:

CúUSULA 9r: A CONTRÁTANTE eíctivará o pagamenro tlos serviços efetivanrente

prestados tào logo estes seiam concluírlos. § ÚNICO: A CoN'l-RÂT^N'fE eÍcrivurá o

pagãmento do serviço prestâdo através dê dcpósito identiÍicado nâ seguinte conta

corrente: Banco 260. Nubank, agência 0001, C/c. 3927 3729'4, Titular - CRiSTIANE

TEREZÁ BARRETO NOGUEIPd.

DÁS DESPESAS E VIAGENS:

CúUSULA 10e: cãso haia necessidade de viagem da CAN'I'ATADA a serviço da

CONTRÁT^NTE aquela receberá uma remuneração extra de Rg 150,00 (cento e cinquenta

l
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reais) por dia. § ÚN!CO: Âs despesas com viagcns, cstadia, translà(lo, hospedagem e

demais custos decorrentes do deslocamento corre por conta da CONTRÁT^NTE.

CIÁUSULÂ 11!: A CONTRATÂDA autoriza o uso tta sua imâgem e nom€ graruitamcnre em

todo e qualquer material entre fotos e documcntos, para ser utilizada nas publicàçoes do

CONTRÂTI\NTE tipo (folhetos em geral, mâla diretil, catálogos, folders de apresentação,

anúncios em revistas e iornais em geral, homc page, blogs e retles sociais) em to{.lo

território nacional e no exterior.

DO FORO:

CúUSULA 11r: Âs partes elegem o foro da comarca de São Luís/MA para dirimir

ludicialmente as conrovérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem iustos e contratados assinâm o presente, em 2 (duas) vias de igual

forma, teor, na presença das testemunhas âbâixo:

São Luís/MA, 26 iulho de 2021.

I IRELI
Co n

Aíu -," fitt-p ?s A\;,-1^ i.a
CRISTIAJ{E TEREZÂ BARRETO NOGUETRÂ

Contratada

Testemunha
RG:

Testemunha
RG:
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C0NTRATO DE PRESTAçÂO DE SERVICOS E HONORÁRIOS DE pROFISSIONAL

AUTÔNOMO

CONTRATANTE; EMET INSTITUTO ME, pessoa jurídica de direito privado,

regularmente inscrita no CNPf sob o no: 32.626,743/0001-68, com sede na Rua

Carlos Drumond de Andrade, n" 20, CEP: 65.917-337, Parque Planalto,

lmperatriz/MA, neste ato representado por FERNANDO BASTOS DOS SANTOS

FILHO, brasileiro, empresário, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n".:

785.410.773-49, RG n'.: 210.326.94-8, residente e domiciliado à Rua do Arrizal, no.:

200, Vilage das Palmeiras 2,8L.09. ApL 4, CEP: 65.067-190, Cohama, São LuÍs do

Maranhão/MA.

CONTRÁTADA: KATLINE FABIANA SILVEIRÂ MARINHO, brasileira, casada,

estatística, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o no: 049.196.144-89, RG

001.756.143 SSP/RN, residente e domiciliada à Rua Conceição de Macabú, no:

2806, CEPr 59.110-050, Potengi, Natal/RN.

Pelo presente lnstntmento partÍculor de prastação de servíços e honorárÍos de

profrssÍonal outônomo de Estatísüco, regido pelas Lei 10.406/2002 e Decreto ne:

62.497/68, têm entre si jurtos e acordados quanto segue:

DO OBIETO DO CONTRATO:

CúUSUIA 1s: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços

técnicos estatÍsticos, sendo que, em sua vigêncla, o CONTRATANTE se obriga a

1

(!1..1(IT
</

KALLTNE **_ arcar com todas as despesas decorrentes da inscrlção e anuidade junto ao CONRE -
FÁBIANA #r.f.§.qlvJ:lf+ffi" 7 íConselho Regional de Estadstica da 7a Região) mantendo o registro regularizado
MARINH A'ãí,i.o: LiIl-
o+sisorl#i-r; junto aquele conselho regional enquanto viger o presente contrato, sob pena de ser

EMET
INSTITUT
O EIRELI:
32626743
000168 E

rMf Í lNÍÍTUTO ÉlRELl- CNPJ:32.526.74310ü)1-68



qubrlca:

considerado extÍnto o presente instrumento. §ÚNICO: A CONTRATADA executará

os serviços diretamente ao CONTRATANTE.

DOS SERVIÇOS:

CúUSUIA 2a: A CONTRATADA prestará os serviços previstos no art. 3a, I, III, VI e

VII do Decreto 62.497 /68, especificamente em dados provenientes das pesquisas

epidemiológicas a serem realÍzadas pela CONTRATANTE.

DOS HONOIúRIOS:

CLÁUSUIA 3e: A CoNTRATADA perceberá, a dtulo de honorários pelos serviços

descritos na cláusula anterior, o percentual de 5% [cinco por cento) sobre o valor

de cada pesquisa realizada pela CONTRATANTE. § ÚNICO: À CONfRetanfe e

proibida de veicular qualquer resultado, usando o nome da COTRATADA, sem que

a pesquisa efetivamente passe por uma analise e autorização da CONTRATADA.

DAS OBRIGACÕES DO CONTRATANTE:

CúUSULA 43: Fica estabelecido que são obrigações da CONTRATANTE:

aJ Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula terceira do

pre§ente contrato;

b) Fornecer para a CONTRATADA, dados e informações suficientes e

indispensáveis para o desempenho e uniformização de resultado dos serviços

previstos na cláusula 2a;

dJ Fica vedado ao CONTRATANTE, negociar abatimentos, descontos ou dilações de

prazo para o pagamento da execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e

autorização da CONTRATADA.

2

KALLINE FABIANA
SILVEIRA
MÂRINHO:

MS19614489

EMET M;
TNSTTTUT*-qi:*
OEIRELI:|ffi*
32626743Hã::-:-
000168 ffi:...

CúUSULA 5a: Fica estabelecido as seguintes obrigações da CoNTATADA:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual;

CMaT lt{sTÍÍuTO EIRELI- CNPI:32.626.743/0O1-68
Em.it.oítdo@.methditrÍrD.corn C.l: Í9Sl 98aO5{4Os

35.917-f3)



(trt7t(I7</
Rubrica;

b) Cumprir, observando sua autonomia técnica, as instruçôes da CONTRATANTE,

sobre os termos dos serviços à serem prestados;

c) Prestar informações à CONTRATANTE, sempre que esta lhe solicitar, informando

sobre a execução de seus serviços e demals detalhes sobre a execução de suas

atividades;

d)Não revelar detalhes de suas aüvidades a terceiros, bem como, informações

sobre às pesquisas;

eJ Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilafio sem expressa autorização

da CONTRATANTE.

DA RESCISÃO:

CIÁUSULA 63: São motivos para que a CONTRATANTE rescinda o presente

instrumento:

a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a

contratante e terceiros;

bJ Praticar atos, que atinjam a imagem comercial da CONTRATANTE perante

terceiros;

c) Deixar de cumprir a CONTRATADA, qualquer das cláusulas dispostas no

presente instrumento.

CúUSUIA 7e: São motivos para que a CONTRATADA rescinda o presente

insffumento:

a) Solicitar a CONTRATANTE, atividade que exceda o previsto neste instrumento

de contrato;

b) Deixar a CONTRATANTE de observar quaisquer obrigaçôes que conste no

presente contrato;

ffitr*;, c) Deixar a CONTRATANTE de cumprir com o dlsposto na cláusula terceira deste

3

KALLINE FABIANA
SILVEIRA
MARINHO:

M91961,1489

contrato.

EMET ffi*§áT
rNsrrurs§ffi;*
O EIRELI:ã1.ã -1:*,.
32626743*2*'*'
000168 *;?à,.. EMST ll{sÍÍTuTo EIRELF CNP,I:32625.78/001.68

EmàJ: cort (oe.tngthítu ro.com C.l: (98198/aO lOs
Rlr. C.dos Drummond dê Ardr.d., m Prrqu€ Plân lto 2 lmp.râtra Mlr.nhâo Ct*65.9r-337
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Rubrica:

§ÚNICO: Em qualquer dos casos previstos nas cláusulas 6À e 7a a parte que decidir

rescindir o contrato deverá notificar a outra parte com antecedência de 30 [tinta)

dias.

DAVIGÊNCTA:

CIÁUSULA 8c; O presente contrato, terá vigência por prazo de 12 (mesesl a contâr

da data de sua assinatura, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte

interessada noüficará a pafte contraria, por escrito, com antecedência mÍnÍma de

trinta [30) dias.

DA FORMA DE PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO:

CúUSULA 9a: A CONTRATANTE efetivará o pagamento dos serviços efetivamente

prestados tiio logo estes sejam concluÍdos. § ÚUICO: A CONTRATANTE efetivará o

pagamento do serviço prestado através de depósito idenüficado na seguinte conta

poupança: operação - 013, agência - 3242, Conta Poupança - 4585-0, Titular -
KALLINE FABIANA SILVEIRA.

DAS DESPESAS:

CúUSULA 104: Toda e qualquer despesa necessária e indispensável a execução

ou obtenção de dados para efeüvação do serviço é inteira reponsabilidade da

CONTRÂTANTE. § Út{tCO: As despesas com viagens, estadia, translado,

hospedagem e demais custos decorrentes do deslocamento corre por conta da

CONTRATANTE, devendo os valores serem depositados na conta indicada na

cláusula 9a com antecedência mínima de 5 fcindo diasJ.

DO FORO:

4

KALLINE FABIANA
SILVEIRA
[,ARINHO:

0/lsl sô14489

(!lYtCIY
</ D:Ál,Ntsu

ffi- CúUSULA 11a: As partes elegem o foro da comarca de Natal/RN, para dirimir

judicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.
EMET ffi**

INSTITUTHÊ .* ^
OEIRELt:ffiffim
32626743Y:'"''*

000168
tMET li6T|TUTO ElRf tl- CNPI:32525.743/m1-68

Emlll: contÍioeoirethnftúo.coÍn C.lr lS) 98/[]5{4Os
Ru. Caílor Oúmmond da fuidnd.,20 P.íquê Pt ndto 2 knp.r!* ,'r.r.nhÍo CEPr65,9l7-*r7
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E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de

igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

Natal/RN,03 de março de 2021.
EME I 6íúó-ea&i*/Erê

rNsrruro Htr#ffi
EIRELI: [{ffi!i,^].9ffi,.

32626743000 I 6H#i: rii?i r'*'
EMET INSTITUTO. ME

Con trâlilfl&. - ^*. *""*
KALLI NE FABIANA ilffiH#. rffi slr* "

SILVEIRA MARI NHO:s§,S'tr
0491961448e ffiffi'*
Kalline Fabiana Sllvelra Marinho

Cont'atada

Testemunha
RG:

5

Testemunha
RGr

tMEI INSÍÍlrTO EIRELF CHPJ:32.6aí743lm1-68
Eni|í: coftato@.mdlrnhb.com Cet (t8, 98/f0s.ia05

Rur Câdos Drúmmoíd de Andr.dê, 20 P.íqu! Plân lto 2 llnpodÍh liLÊnhgo CE865,917-337
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Folha:
Rubrica:

er-Je-r

[,o{TnÂro pr pR}'§'r'acÃ(l Ds sERvt(os E llo otuitlt(rs ltE pRoFlsstoNÂl

AUTÔ:{OMO

CO!üTRÁTANTf,; EIIIUT II{STITUTO - ElRELl. pcsso.r iuridi§:r dc rlirr.rto prrvado,

regularmentc insrritd oo íiNPl sol-l o a": -12.(»26.74 t/0001.61r. eonr srde ru Rru (ârlos

Dr-uutortd dt r\n<lra<le. n" 20. CFP: (r5.9t7"337, Parqrrt Pl,lnalto. lnl}eratriz/!,t4, nestc .|to

represenltdn Jmr F[RI{â tX) EASTOS DOS S^I{TOS RLHO. brrsileiru, arrprerárro,

rnscrito rur (-àdaslro dt' Pcssoa Ir§r(a l:PF soh o n'-: 7llS.4 t0.?7.1 {9 RG n'.: 210.32tr-9+8,

resiÍisntr c dotnicrhado.l Ru.r Srntr Qurtôria, ,ardrnl tlclorado, Quidn t(), r.rsa 05. (ltlP:

65067 3Í12, §1o l.uis do lhmnhio,/Nrt.

COIÍTRÂTADA: CRISTI^l{E TERETÁ AARRFfO iiOGUflRÂ, br,ts:lerr,r. c-rsrC;r.

cnícrnrclrii, rflscntÀ nD (].rdastro rlu Prssu.r FÍsr,lu CPF coh o n". .128.478.693.87.

028 3227írt004lr. S§P/MA, rcsrdr.n(e e dontrtltada à Rua (j:d ros, n : ,10. (ondurrtl»to drrs

lpés, (:F.l': íJ-".11U.000. 
^ÍàÇary. 

s.lo losê do nrhlm.rrlllÂ.

Pclcr prc-scnlc tstÍuãI,enta parlicular de prestuçdo rír' sdr.vrço.r e h1nofiiqo\ cle prolt:;runol

,?rríánomo de t:nfcflrÊiÍo" fegido pelos LeÍ 10!106/2002 { Lei no: 7.198/1986. lfr) cnírc si

iustos e oordwlos quenlo segue

í,O OBIFTO DO CONTRÁÍO:

cútrsulA lr: 0 presêrrlq tn§tÍ rncnl'.). lem iomo obieto, .r prestar.10 ,Jt' ir'ivl(o§ r-le

cnícrnragrm.

DOS SERVICOST

(úusuLA 2.: 
^ 

coNTRATAt Â lrreslrr.i os seF/lqrr:; con:onlrc ir.evrslo no§.lrlrÊos 2" R:l'

rJa Lcl 7.t98/198ó. A CONTRATADÂ clabotará c nphcnri, t'spcfilic,rnrPntc o lrcinrnlcnto

d.1 equrpe de roleta, arralisari or rlado: (ol(tl(los r'nl (ômpo e irdigrr.i o lthlôl o is

pesqursa\ cnxlomiolóRir:r\ a trrem .ealtz-)tl.rs Jrel.r (iON'IRA fÂN l [. rl CON1'1{ATÂ0Â rerá.

ilirtd.r, r'ei poosirel por drngrr o rarro ( olll ;l ({lutpc di: cJrllpo \

arr' rxsrn roÍtat! c*tfiâa.r..rEtaa
!lt. *rrínariÍatrncrú t ar -aLaíifr,ícú !{raÚ.l.

trl (,t Or'ri.r.íítarrHalrLri.Éiar lhr.-f H(Êarl} ú,



Ruillca:

EF.4GT

DOS HOI{ORÁRIO$

CúUSULÂ 3r: A CONTRT\T,\DA Jrcrftherj- r rirtrh de honorários p*los sewrços ílpscnros

nrr clilusrrLr ântorbr o virlor tlt'R$ l.5l)0,00 [tlnr tnrl c qutnhentor re.risJ § ÚNICO: À

fÍ)$tRATANTÍ: ó pÍÍIhtd;l rlt' vt i<ular qualqut'r í..s$lUdo. r!§ándo o nomc da

COTRATADÂ, sem qu€ I pesqutsi elehvanrente ptsse por rrna análrs* r.rutonzr(,lo dir

CONTRA'I,\DÀ

DAS OSRIGACÔES DO COI'ITNAT{NTE:

CLÁUSULA 4r: Fka rsrabch.r.itio quc silo obngaçr1es tla (.ONTRATANTE.

.1) EfetuaÍ o pegenteüto. de â(ordo conto ostàbolôci(hl na cláusull torrt,iíí do prcsÊn!p

cnntnrto:

b) l'ornecer para a CON1'HATÂDA. dldos ê rntormJçóes suÍicientes e rndispensive)s p..!r.r c,

dnsontperrho r. uniíormÍr.r{.Io dc rc:ultJd() dos srrviços prcvistos na clÍusula 2',

d) Fica vcdado ro COI{TRATANTE, netooirr ibattnlentoS, descontos ou rhlirçúcs dr prazo

para o paÊJmcnto da exe<ugio dos serr']çí)s. serrr o previ{) (onheomenlo e .r$tor ra.}(.1ú rl.,

(loN-rRÂ]'Âl)Â

nÂ( oBRrGÂcÔF§ nÀ (oNrttaT^n^:

CúU§Ul-Á S.: Iica ostãbele(ido as segur,ltes obng.rçôes d:r (.ONTÀTÂDÀ:

.ll Ctlmprir'o estlptllSdo nos tclmos do ptert'nlÊ rnslrumsnto conlrütu:rll

h) (:umpní, obÍeÍ§'Jndo su autonônrJ tri(ntrir..ls rnstrirçôes rla COli'Itü\TÂli IE. robrr or

ternros dos seri içoÍ .l sorfm prest.rdor,

( | l'r erlâr iníornraçôes à CONIRATANTE, sí'nrpre (l(re sst.: lhe soltctrrr, iníoÍnt.rndo s(rhre

,r errÍl'rr,.ltr de seus serrrcos e deo)alts detàlheJ sobre d c\eruçf,o Cs suJs iltividadc!.

d)Nio revelar detalhrs de srr,r.s ;rttt'rd;tdes J lorir.rnrs. herl romo. rníôrmJçôÊs sohre ,l§

lh.squrnrs;

e) N,1o rrrteítned,ar rbàUnrcírtos, dcsnrtttos. ou tlilaç.i«t §t'nl cxPressJ .ruloriz.rçio d;t

C()NTRÂTAN'Í8.

DA RESCISÀO:

cLÂustrl írr: sJo tnottvo§ par'"r qu*.r coNTRÂTÂfiT[ rrscrftda o prr:§cnl(. instrurnc to
-

I

\

Í

!àr. 
-: 

ÍrúJnitlhrsrlrô anút- o-rEa-&ahí1cC.r |li tg{õ
&.. Crr..ttGida.à-rrf.fttrrr.rh-Illrt .rürr,!tãd{ôêaãü"llr-t,



F

erre-f

d) Dósídià do contratado no (umprimello das obngaçôes assumidas Jtlrn (otn ,l

(ontratifl te e tercelroi;

h) Pratlcar:itos, que itiniam mnNrnr romero,;rl ítn CONTRAl'AN'ft: pÍ r n(e ter(etíos:

r) Dr,rÍàr d? ruúprir a CONTRÂTAD^, qu:rlquer d.rs rlárrsulas drspost.r( no pÍr'stiÍitf

instnlnrento.

CúUSUI-A 7r: Sio nôrivos pir.r qlle ;l CONTRÂTÂ[)ri rescrnda o prr.s(ntc lnstrum€nto:

a) Suhcitar ! CttNTR l'^r{T8. itiúdade que exceda o l}r'evrsto nesle ltrslru terto de

( ontÍ.rto:

hl Deirar;r CONTRÀTANTE de otrservrr quarsqu(, olrrigaçúr'! qu(. (otrltr no prrlsontr

clJnlrá to:

c) t)erxâÍ e (:OXTRTITÂNTI'r de cumpnr com o drspnrto n, rlíosuln ter(elrir drste (ontr â(o

§ÚNICO: F:nr qurlquer dos casos previstos nas cláusulas b' e 1' a ;rrne que tlecidir

rescindir o contralo d.verá notilir.rr J orlÊr pirtc Cr)nl Jtrlc{cdÔncia dc 30 {ftrrta) di.;r:,.

DA I'IGEI{CIÂ:

CL^USUIA 8.: O preser!tÊ r(rfitrdtu. tet i vigtnria 1xr pr;rru eic :10 [trinta) rli;rr a ctrnta: da

dàtr de sur asínitura. porêm. h.rvendo rnteresse (.m sü.1 rrrsr'rsào. J paír' rntl'rr's\{{l.r

notifltârá â p3Íto conlrârla. por osr'rlto, (om Jnle((d.incla rntntma rlo {8 lqrlirrenl.r r orto)

hor.r<

DA IOR,IIÂ DE PÂGÂIIEIIÍTO PELO SEBVICO PRL§TÁDO:

cl"iusul,,l 91 r\ coNTRÁTÂNTt cfctiv.rrá o pa8,rmcnto dns sen'rços err,l,\llnlenle

prest.ldos t.lo logo esles )úkr':r: <urrtiuídur. § ÚÍffco; '\ (:Ol\TR.'ITANTE cíetivnrà o

pdBil,ntrlto rJo :*rviço prlrstrdo .rlr,llé] dÊ rlelúsrt(l tdenlifr(.Irlu nJ se8,ul,tte (onla

rorrt rle: 8;rnco 2ír0, Núh,r k âBLrllciil 00U1. C./c. 19[i.1721r'+. Tlilllilí - CRIST]ANF

.T}:REZA 
BÂRRETO !§OGI IFÍ RA

DAS DF§PE§ÀS I vlA6litrl§:

ClÂtlsttlá l0r: C:rso hr;a nct'c:ridade dc viagem da (IÂIITATADÁ ,r sen'tço d:r

co:lTlldTÁNTl: lqrrcl;r roreberá lln!.r ronrlner1l(lo errra dc R$ 1i0,00 (ccnto c crnqucnta

.a

Processo:lfi!f,@@
Folha: t t c.luntia.IZI

q

ll,rl r$ImJtr»eil.} dtlJlJlll,r§rft-
ina, rur,tín.t trttúto.«rn trd .aanaaCtll-ãr <aü lrt I5.G

ru.€..for On n-õa a. fiH.. r h ra.ra.l frt -aHctãaaÉf ,
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G

Processo!ü)!§!!LtLl
Folha: I t t
rluUdca]+=E-

er're'r

rtàisj por dra- § Últtco; Âs rltspcsas cum vlagrÍrs. estàdre. trâns)Jdo. hcslxi!.rgtnr r,

denrilrs Cnstos dê(olrentes do deslo(c,rento corre pôr corrta «la CONTRÂTÂllTÍ..,

CLAUSULA I lr: Â CONTRÂI'ADÁ autonzr o uso da sua imagern c Í:ome F,rarurt.lmenrc rnr

lodo r qualqucr rrta(«ral errl;r [olo! r do(unlurtu). FtÍd sct utilizarla nas publrtirgôes du

CONTRÁTANTr. tlpo (Íolhelos em genrl. mJiJ (l,retr, c.rtálogos, Íolders rle.rpresplt.lrâr'

anútt«ios t'm r.'!,'islas r iolnãrs (,rx E?r:rl, honre pa8€, btog.i e rertes §rctatsJ prr (nd(,

tcÍÍ rtôÍru lltcronal rr nc cxlei'toÍ

DO [ORO:

CL^USULI| ll'r Âs partes clegcr o loro da comarca de Sâo l.uis,/I.fu\ para dirrmir

Iudrr lilt e (e í\ (0nl, oréí!l.r) Ircr úntcs du ptescnlc rolltr .rtu.

t..rssinr por csl;rmm luJtos e (onlràl.rdr)s ãssrnàm o presente. err Z (duas) rlns de tBunl

Íorma, tcor,:rà presênça das têlrerrrunhes abairu:

Sào l.urs/MÂ, 0ô rle abrrl de 2021

EMtT I

Contràlan

.i
CRISTIÂNE TERETá BÁRRETO NOGIIEIRA

Contralída

Teslemunhe
RG:

I
fl

Testemunh;r
RG:

I
Ir.aI rll}Illuto atfli. crrrrl8 Ea{

9lr: rayrt i.trrrütúto..on ld otrrta.t rliÉo.eÚ*ÉlrilrE
tl,rcÍlc. o^rr|riicildôrr,tra.rkaFhbrEl.lit lrflaGú!lr.ty,



Rubrlcar

l:a.-jaE-

cotrR-ato oE pnrsreÇÃo oE sEnvrcos r uoruoru(ruos oe pnosssroxal,

AUTôNOMO

CONTRATANTE: EMET INSTITUTO - EIRELI, pessoa jurÍdica de direito privado,

regularmente inscrita no CNPJ sob o n':32.626.743/0001-68, com sede na Rua Carlos

Drumond de Andrade, n" 20, CEP: 65.917 -337, Parque Planalto, Imperatriz/MA, neste ato

representado por FERNANDO BÂSTOS DOS SANTOS FILHO, brasileiro, empresário,

inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o n".: 785.470.77 3-49, RG n .:210.326.94-8,

residente e domiciliado à Rua Santa Quitéria, Jardim Eldorado, Quadra 39, casa 05, CEP:

65067 -392,5áo Luís do Maranhão/MA.

CONTRATADA: JAQUETINE DE MACEDO ASSUNÇÃO, brasileira, solreira,

professora, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o no: 597.792684-72, RG

n': 001.095.630, residente e domiciliada na Av. Abel Cabral, ne: 505, apt. 106, Bloco

05, Residencial Spazio Nautilus, CEP: 59.151-250, Parnamirim/RN.

As partcs acima identificadas têm, entre si, justo e acertodo o presente Contrdto de Prestoção

de Serviços Técnicos de Profissional Autônomo, que se regerá pelas clúusulas seguintes e

pelas condições de preço, iorma e termo de pagamento descritas no presente-

DO OBIETO DO CONTRATO:

CúUSULA 1e: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços técnicos

na área de pedagogia.

DOS SERVIÇOS:

CúUSULA 2e: A CONTRATADA analisará os dados coletados nas pesquisas realizadas pela

CONTRATANTE e elaborará relatórios observando os padrôes técnicos relativos à sua

área. No reíerido relatório a CONTRATADA apontará as deficiências constatadas na análise

dos dados e indicará, com base em seu conhecimento técnico, as possíveis soluções para

sanar os problemas apontâdos. Quando necessário, A CONTRATADA, participará da

elaboração de questionários.

arF

I



ElYlÊ-r

DOSHONOTúruOS:

CúUSULA 3e: A CONTRATADA perceberá, a título de honorários pelos serviços descritos

na cláusula anterior o valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) por cada relatório redigido e

entregue a CONTRATANTE. § ÚNICO: À CONTRATANTE é proibida de veicular qualquer

resultado, usando o nome da COTRATADA, sem que a pesquisa efetivamente passe por

uma análise e autorizaçâo desta.

DAS OBRTGACÔES DO CONTRATANTE:

CúUSULA 4e: Fica estabelecido que são obrigações da CoNTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula terceira do presente

contrato;

b) Fornecer para a CONTRATADA, dados e informações suficientes e indispensáveis para o

desempenho e uniformização de resultado dos serviços previstos na cláusula 2a;

d) Fica vedado ao CONTPÁTANTE, negociar abatimentos, descontos ou dilações de prazo

para o pagamento da execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorizção da

CONTRATADA.

DAS OBRIGÂCÔES DA CONTRATADA:

CúUSULA 5a: Fica estabelecido as seguintes obrigações da CONTATADA:

a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual;

b) Cumprir, observando sua autonomia técnica, as instruções da CONTRATANTE, sobre os

termos dos serviços a serem prestados;

c) Prestar informações à CONTRATANTE, sempre que esta lhe solicitar, informando sobre

a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades;

d)Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre às

pesquisas;

e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa âutorização da

CONTRATANTE.

DA RESCISAO:

EMEI I Ns'I nUTO ElREtl- CNPr:32.626.743l0{E1S{

Sllr: w{rYr.anetlnrlltuto.com Em

Ru. cártoi Drurnmond dê Andrd., m Plrqüê PLnJto 2 bíp.rrttz let Í.nhao ClE65.917-337



Folha
RuMca:

GFíE-T

CúUSULA 63: São motivos para que a CONTRATANTE rescinda o presente instrumento:

a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a

conhatânte e terceiros;

bl Praücar atos, que atiniam a imagem comercia[ da CONTRATANTE perante terceiros;

c) Deixar de cumprir a CONTRATADA, qualquer das cláusulas dispostas no presente

instrumento.

CúUSUIÁ 7e: Sâo motivos para que a CONTRATADA rescinda o presente instrumento:

aJ Solicitar a CONTRATANTE, atividade que exceda o previsto neste instrumento de

contrato;

b) Deixar a CONTRATANTE de observar quaisquer obrigações que conste no presente

contrato;

cJ Deixar a CONTRATÂNTE de cumprir com o disposto na cláusula terceira deste contrato.

§ÚNICO: Em qualquer dos casos previstos nas cláusulas 6a e 7a a parte que decidir

rescindir o contrato deverá notificar a outra parte com antecedência de 30 (tinta) dias.

DAVIGÊNCIA:

CúUSULÂ 8q: O presente contrato, terá vigência por prazo de 12 (dozeJ meses a contar

da data de sua assinatura, porém, havendo interesse em sua rescisão, a parte interessada

notificará a parte conEaria, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trintal dias.

DÂ FORMA DE PAGÁJITENTO PELO SERVICO PR§STADO:

CúUSULA 9E: A C0NTRATANTE efetivará o pagamento dos serviços efetivamente

prestados tsio logo estes se.jam concluídos. § úVICO: O pagamento será efetivado por meio

de transferência bancária na seguinte conta: Agência: 1406, Op. 001, Conta Corrente:

20695-2 de titularidade da CONTRATADA.

CúUSULA 10c: A CONTRATADA autoriza o uso da sua imagem e nome gratuitamente em

todo e qualquer material enke fotos e documentos, para ser utilizada nas publicações do

CONTRATANTE tipo (folhetos em geral, mala direta, catálogos, folders de apresentação,

anúncios em revistas e iornais em geral, home page, blogs e redes sociais) em todo

território nacional e no exterior.



Processo

Rubrlca:

l':a\-ÀÉ-

DO FORO:

CúUSULA 11e: As partes elegem o foro da comarca de São LuÍs/MA para dirimir

iudicialmente as controvérsias inerentes do presente contrato.

E, assim por estarem iustos e contratados assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual

forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

São Luís/MA, 13 de abrilde 2021.
EMET ffi§:T:]J:

tNST'TUTO trá,xllffi:*
EIRELI: ffií#tr':i*

32626743000168ffirffi*-*
EMET INSTITUTO. EIRELI

Contratante
Ásimdo de fom. dúit l pd

JAQUELINE DE MACEDO tloltLnlr or urcEoo
ASSUNCAO:59779268472 assuNcaose7 7e764Á7 )

Dàdoi:2021.05 0512§2:53 {3 m

IAQUEI,INE DE MACEDO ASSUNçÂO
Contratada

Testemunha
RG:

Testemunha
RG:

-a
[MET lNSTÍTUTo EIREU" CNPJ:32,626.7€lmol-68

Shêi wraw.ametlnstltuto.com Emàll: conlíoCatnellnaíltrtô,êdll Caf (!
Ruâ cârlos Dn mmond d€ ÀídEdê. 20 P.rquô Plrrdto 2 hg.rrlrà M.rrrhõo CEP:65-917-337



Rubrica:

f:*aÉ"'f

coNIRÂIoJp[ pRrsr^ç,(o pE sERvrços E HoNotuiRtos pE pRorsstoNâL

,tuTÔNoMo

COirTRÂTAI{TE: f,llEf INSTITUTO - ElRf,Ll. pcssoa 1urÍtltca dr tlrrrrto prtv.rdo.

regularmente inscriti no CNPI sob o n' 32.(t26.713/0001-68, (orn s('dc ns Rua l;rrlos

Drumond tlr Ândredr, n' 20. CF:P 65.017-3.37. Prrgue Plinih.o, lmp€Êtriz/MÂ. neste âtu

reprr,sL.nur(lo por FERI{ANÍX) BA§TO§ DOS SAItITOS FILHO, hrasilcrro, cnrpresárrrr,

in\cnto,ro Câdrstru {lr Fersu.r Físir.r CPF soh u n'.: 7llS.410.77:i-49, Rü n".: 210.32ó.94-8,

resldente e domtrlllJíiô à Ru.r §ant: Quitórir. lardinr llldorado, Quirdrs :19, rlsa 0S. CEF:

650ír7-.192, Sio l.uir do Mrranhão/MÂ.

CONTRÂTÂDO: IULIO ilORElR^ DE SOIIS^ NETO, hr:rsileiro, clsrdo. farmrcàuttco.

t*!(nto no .rdirstÍo dc perso.r lisicr CPf sob o n" 045.326.243-t15, RG n":

022«130820025 SSP/MA, Regularmcntc inscrito no (lonsclho Rcg:,xal dt Fitrnriicto rlu

Êstado rio lrlaranhão soh o n': 4854, rcsirlcntc r rjunrirrl:arjo à Rua tlo Reritl rrrr ial Ft rrteir;rs

E fidarles,5/N. apt. 107, l oco07. Í:l:P:65.l l0-00{J. rlraíâSi, Sào loscdo Rtbarttar/MÂ.

Pelo presente imlrurnenlo poírculor d.'pra;laçào de sewiços e \ononirios rle proJisxonol

oulônomo, ngxlo ixlos La l0-40t;/2ft0l, Deüeao 20.377/ 1931, têm entre .ri il^flor s

atnrÚodos quonto seguc:

DO OBIETO OO-COIíTRÁTq

clÁusuLÁ t! o Frt':icnlr tnsfÍ1l]trel|l(,, lt.rr r'o tr) 'tltle?'). ,r n'e§traio de scrvrços e

âtrvrdadcJ prrtàtiv 5 de larmncfutlco.

DOS §ERVICOS:

CúUSUtl 2:: 0 CoNf RÂ'l'r1)0 prcstara os 5cn'rço§ (onfirrnlr prrrrsto nos rrligos I o e Z§

do llecreto 20.377r' 193 l.

tr-a§-ucr-,uürí.tsu§

t

I

Elrlí slnwoÉlâ1.( tI-afraa/Er.l
tir rrrrr.ínGtnrüúD.rsn l rÍuãt aíltlort laütlà,lÊãr C* ll.lLaáll

\



I

tRubrlca:

Gr'ileT

CLÁUSUIÁ 3r; O (.oNTRÁTAD0 perceheri, r titulo ih' honornrr§s. rr virlrrr lts i0(t,rt(l

[quinhcnto-s reiris) por relatório, O valor scrá patso tà(, logu u relatrirt,r s(.i, entregue J

CONTRÂT,INTL

DÂs oBRIG^çôES nO CON"RATANTE:

ClÁUStlLA /}r: Fic, esr:rhelecido que -sào obrlgações da (lON-tRÁTÂNTE

.ll Eletuàr o pr8rmento, de acordo conro eslebelec,do rrâ tlàuqrlr terrelr;r co prêsentp

cl)nl13:ô:

h) Fôro€(er parã ào COI{TRÂTADO, dados e rniurrna(ôrs sufi(i§rtei r. irrdts;:ens.ivcis p.rrr

o dcscmpenho c uniíDrmi?aráú dÉ rclultldo dos tclvl(os prevrstns nâ clausula 2':

d) Fica valarlu ào C0NTR^T^i{TE. »egotlrr .rbatinrentos, dcsron:os ou drlaçócs de pr.rzo

pa.â rr lragamehlo dr ereorçào dos serviços. srm o prcriu conht«menlo r auturizac3t) dD

CO!iTRATÂDO,

DAS OSRIGACOE§ DO q)ilTRÂ?Âpg

cúUsUl.A Sr: Fica cstlbrlcodo as scgulntts obÍigJçôus do CONT^TÂl)O:

ál Cutnprlr o t.stlpulâdu hos trÍnríl§ rlrl prcr?llte instrulrlento contr:ltuÀI,

[, (:umpflr, obsen'àndn sua autÍrnomra técnicr, as rnstruç-ocs rla CON'I'IIÂTÂNTE, robrr. rx

tprmos ílÍrs servlços i teretÍr prestados:

c) l'Íeslãr inlormaçóe; à CONTfulTÀNTf. scmprr'qt!Ê est.r lhc solicit;rr, infor:nrndo sohrc

r excrução dc scus scrl'lços c dcntels d3r.llhts sotrre e erecuçio de su.rs ativld.rdes,

d)Não revelar dctalhes de suas âllvldâd(§ J lcrcf,irtls

e| Nio lnternreülnr ibJriilrrrtto.s. desfrrntos. ou dilaçáo sem cxpress3 àutonzaçãr, da

CTINTRÀTANT};.

o.Â Rr:scJ§Ão:

CúUSULÂ ó': Sào rxot)vus pârâ que.r CO\-l'RÁTÁNTÊ resrind.r n presente inÍ:rumento-

ü) llc:iídia do c(nttyirtrílo nr) i:unrprintenlo d;rs obri6ações Jssumidas paril com a

c(,rl Íata{[r ( tt tC([()s;

lr) Pt.rti{:.rr àtos, ilue atrnianr a rrrr.rgem comcrcial dà C(l:!TRí'I^NTE prrnntc l(rcrrrôJ,

-

-

a

I \1

x
{--

tÍún §órl'urottlú-úrt,.ttoa rLror.r
,a- .rrr-êi|.dn3lirrD-.dtl tÍr{: rdacrÉrlllÚ.@rr c.t (It talÉaa

Ilr (.rt,r oe rr.Éd & Utta., ,O ,4.. ti.idrrt I
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Fdh
Rubrlcâ:

GMET

.) Der:r.rr de cumprr u C0!\'I[IÂTÂOO, qu.rlquer das tJáusul;r-s disposr.r.s no prt.sen(r

lllstrumento.

cúusuLA 7r: siô nlot:vos nárir que o (loNTRÂTÂlx) re.scrndô o prc§rnte tnrrruÍnenro:

a.) §ollcrbr a COM'RAT.{NTE, .rtivrdadr que crccda o prcvisto neste t:tstrumcntô de

ao|rtrito;

bJ l)eixar a CONTRATÂI{TE rlr obsrrrrer quf,i.squer ohrigâçr).a que conste nr! nrÉlcntê

úonlrul,o;

() Oerrar a CONTRATÂNTE dr cumpnr com o disposto nJ |láurula terccira deste crrntmto.

§ÚillCO: lim qu.rlquer do.ç ursos previstos nas cláusul,;rs ó'c 7. a pãrtc quc dr.rrdrr

rescrnrllr u (ontràto dcverá nolrfic:rr i úutrà pártc ccm antccrdirrtia dr 30 (lintdJ dras.

nA.y!cÊNQ4

CúUSUl.,l 8r: O pÍesenlc conlrâlo, Ícrá vigóncir por prJz,o rle t2 (dour) mescs a (ontlr

di Íl.lti de quã asslnaturi. porém, havendo tntcr?sse em suJ reÍr:isà(), r plrtc intcrcssrdr

norincará a perte rontrariJ, Fôr esl]ntí], r unr antccedência rnÍnirna de 30 (trrnta I d tas.

DA FORUA DE PAGÂMEI{TO PELO SERVICO PRESTAN(}

CúUslJl.^ ÍF: Â C(lN'ftÂ'l'ANTE eÍrüvará o prgemr'n(o dos serviços após ;r nrestiçârl do.

§ ÚXICO: Á CONTR T^NTE elctivar:l o ptB.rmcnto do servrgu prestado atr.ivéi de

dcpósttí, identltlL:do nJ segurrtp aontà corrL.:lte: Ágênti:: 0001 (irntir Corr€nte:

.i55307(10.iC rle tttulandade do CONTR^l ,tDO.

CúUSULA l0s: O CON'fllÂ'ÍÂDO .rutorizJ rr u:.Ü dl :ua rrnagenr e nomÉ Brrtultan:enlc rrll

todu É qualquer mlteriill entrc fuLor e drxrrnrentrrs. parn srr uttltzeda rras puhliceçôrx tlo

Ct)l{TRrtTr\N'lli lipo (íolhctos en Eeral. mrla diretr, .j|tálogo-(, fokltrs dc rpresentsção,

anúnclus (rn rc\.istis e iorn;lis Prn g'rrâ1, home pa6e, hloSs e redc§ sociarsl enr todo

terrllono âflonâl c ho cÍlenor.

[LffAg!
CúUSULÁ 1 1.: As partt s elegcnr o loru d.r cr]rr.u .á üe §úo Lr.ris/ltl-{ para dtrlnrtr

lurltt i.tlnretrtr a-. centrovérsiJs irfr úrlrs d(, pr(§(nls roDlrJto.

\,

-

I a -
Írí lãlrrutcat t,. cf,BL§r r§,8r,

ytr: !w, arG'l&,tÀú t[* .ãaaiÉftl3-.aF !.l: lIl !Ia!5.L
lur (.r*c. àtrti'n .aia.firúr,lrt Ç.tl*.lhtiatt Xrdrt Ct at.tlr-l
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Rubrica:

EHET

E, assim por êslnlr'|llt lustu] c contrÀ§dos J-§sill.trll u pt (\rntlj, enr 2 (duasJ r4as de tgua)

íirr llrà, tÉor, na pÍesL'nçn dis iestenrunhas abiixo:

S.in l.uÍs/Ur\,(l9d(. tunho de 2021.

//
-*-,:,.-!,U/

IMET II{STITUTO . CIRI:LI
CNPf: 32ír26.7{§ lgtlot -6A

L0ntretânte

luuo HoRETRA DE SOUSA r{ETo
Coítr.tÂd(l

cPF: O{552ó.243.8S

RC

f,u..o,,{ ?t,.*"2{ .;fr'

u\'r.,
í, ií ,

.1 . ,/.ti. I

J

RCr

-

a.fr litt truto Gr. crlalcr.l&l{
9tr' -rr-..i!lldúUirto,.!- ti*.-aiLiraíF*,.r.-Gút'l, I5lryl

tc! (rib ârr.nõ6dôftnô.Dà'tt.l'SIrl*{alnúa.iaraiír.3l



EFíET

ÂUTONOMO

COIITRAT/I!|TE: gMüÍ INSTITIIfO . r:lREtt, pessoâ lurídirã íle ílrreno prisido.

regularrrtjrtr iuliritJ llo CNPI soh n n': 3 ?,62tr,74-ll000 i -68, rorrr serlr rre Rus Cilrlos

brunronrl de Andrade, »" 20, LEP: 65.417.337, P:tque l,lanrlto, lmpcrÁtfiz/tlA, ncsr( rtí,

re,prrscnt;rdo 1ur FERIIÂNDO 8^STOS DOS SANTOS FILHO, hrasileirí,, cl:1rlt::iirio,

inscrito no Cadastro de Pe:rsrx Fírica CPI'sob o n',: 785.,110,773.,f 9. R6 n '.' 2 I (t.:lzri.94.tl,

resld(ntc c donritiliatlo I Rua §lnta Quiténa, lartim tildorado, Quâdra J9, ç.r.sa 05, CLIP:

650ír7-i92, S.1o l.uh do Maranhio/ltlÂ.

CONTRÂTÁDO: MARCOS MARIÂÍIO V|ÂNA DA SILVA, hrasrlerrr), srrid)loÍqo, inscrit,r r'1t

cadastro í'le pe.§sod fisrca CPf s()h rr n' 075525.815-?S, RG r' 2..1t 9.987, residcr:tr u

corritili,ldo à Rua Pcdro larrnto do Nà}(rmcnto. n"r l7l. :pio 4ill llloco R. CIt,; 59.1.i2-

(6-lô, Nova l,arnirnl rint, Pat'namirim/l{N

Pelo prtstale mslrumenkt potticutor dt prt«oçito dÊ -\en iíY)s e honortiios alc prolit§tonol

tüttútruíío. rcgitlo pelos ltl lo.4Ah/2002 p lzi 6 8twfi980, tém e'ntft § iuttúí e ucordddos

quonlo §egu?.'

DO OEIETO DO COTTTf,.ATO:

CtÁUSUIÁ lt o presentr insrrrrenrn, rÊr't t()mo obieto, a prtl;laçáo cle sen'içnt e

&ssrsrotlÀ reatu(a e árer dc sociologia.

DO§ SERVICOS:

cúu§ulrt ?r: o G0NTRATÂD() prestaÍá ()s sBn'lç(rs ronlonnÉ prÉvl-(to no 3 . f!, P §eÜs

ineisos, úa Lel Ír.8tl8l l98o e nà íDnna do arL 'l' d.1 rnesnlâ L,t't.

DOS HONOR/iRlOS:

CúUSUI,A 3. O CONTRÀTÂDO pcr ccbcrá. a titulo de hono: ários. rr valor R5 5oo.0ü

(Qurrrlrcntrrs rr:ris) pnr relatórlo clabor:r e eh'tivàttlcntu tntregue a CONTRÁTÀNTÊ

erx:,wso{ltt00\W)bü
Fdhai Ult--
RuMca:_. "V

,{

\

l fMtt rrlltruroatln} ct r Itl& ,ari[r!"
5. r.rl át?tlílrt,.uaü ..... Ítar.& #ha!íl.

'§J, 
trlor 9n .tnloúa.lft,Dà.ÜthàrltF

---.1-



GMET

DÂS ORRIGACÔE§ DO COI{Tf,ÁTÁNTE:

CLÁU$rLA ltr: Frca rsrabelccrdu quc sà(l ohrigaçôes rJa CONTRÁTANTE:

â) Elenlâr r) pa8amento, de acordfl r onrr) rsulbelecidr:r rra tláusula tetrelrJ do presenta

cÍ)nnrt0i

tr) Íorncrer pal.r arr COI{TRATAD(), dartns c inÍorr»eçors suticir.ntrs c indisp$nsáveis pJra

u dr.scmpenho e unrírrrmiz-rçào dr: resuk3Co dos scrvlços pr'(,vistos na rl,irrsula 2.;

d) t'irr vedado ao CONTRÀTANTI|. negociar abatinlento§, dcsconr(rs rrLr rlrlaçóes de prazo

p.lra u püs3mento da cxecuçãrr dós scn'rços,5cnr () prél'ro ronhectnr"rlQ e auton?Jçáo do

CONTRÁTADO,

DA§ OBRIGÂCÔg§ DO COT{TR,ATADG

CLÁUSULA Sl: Fita csLabek'çido as scriurntcs obngacôcs do CONTÂ'l'Al)O;

a) Cumpt-ir o estrpulado Dos trlrrros tl() !Íesr.llt[ lhstmmonií, (ontr,rtu;rl,

[r) Currrgrrir, ohseÍvándo suí :! tononlr tí.rnrcr. ;rs tnstruçóes d.r CONTRTITÂNTE, sobrc os

terrrlns írns ser\.iços f serent pt'r'stadírs:

r) Pres(e! rníormnç.'ios à CON1 IL1TANTtj. remprc ilur. csl.J lirr solicil;rr, inÍr»rmantkr sohrrl

; e)i.tuçào de serts §€Í\4ços e dcnrals detalhcs sohre ,r erecucio de srrl5 a uldedes;

tl)Nào revclal rlelalhrs dc suas ativiúarlcs a terrt.tl'Ds.

el Não in(erntetlrnr ãhf,linrentoJ. de-scontr)s, ou dihÇ;io senl clprsris, nutonzeçi't(l da

coti'Í'R^1 ÂÍ,ü'!'t:.

DÁ RE§CISÂO:

CúUSUL 6.: São nrotivc's parâ que: CONTR,{TÁiiTÍ resonda o prescntc inltrumcnlo

a) ttesidil do .ontretedo no runrprihento das obrigaçôcs assun:idas p:rr: (ont a

(ontfatnntc e tercelros.

b) ,'r.lticJr atos, que.rtiniürn r im:{aem conlercral da CoNTttÁTAN'l U perJnte ler(ciros:

c) Delyár de cumpír o CONTR^TAUO, qurlquer d.ls cláusulas dispostcs no pres(nlc

lns(runrcnlít.

CúUSUIá 7.: Sàu molivos paÍa quc o (,O\TI{âTÂlXl res{iÍrCJ u prrsr.ntc instrunrentu

I' 
aÂa{t |rüstt]urotl

tllrriirr.lr*rrrtSt râ.r,riJ'.íaafiar-rh*
,t. (rh. Ílr,'rio.ta.LfrÍLff kttÍrl*It ür

Proc$soem{ [DUúrlroha: 19 /
Rulrica:__ - -.Y- -
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