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15.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia 
contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela 
devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos 
causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.  

15.7. 0 termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 
na. 

C5.0 

15.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

15.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

15.7.3. Indenizações e multas. • 	MIIMMIRM-StaSTIMSVAMIVIIS868 

16.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 
pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 10.520, de 2002, ao Decreto 
Municipal n° 045, de 2018, ao Decreto n° 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto Federal n° 9.488/2018, 

Lei Complementar n° 123, de 2006, e subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 1993, bem como 
legislação, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte 
integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 
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17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa 
Oficial, até o quinto dia  id  do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) 
dias daquela data. 
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18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cocos, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, 
as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um s6 efeito, 
na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Município de XXXX, XX de XXXX de XXXX. 

Pela CONTRATANTE 

Pela CONTRATADA 
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FOLHA DE DADOS PARA CONTRATO OU ASSINATURA DA ATA 

• r - 3 , 	' 	'4  '-' . 4 	 • 

.; 	 -, 	 i 	1  

Razão Social: (-,*;  • 
CNPJ: 	 Inscrição Estadual: 

cl— ...—, 

Endereço:  

Bairro: 	 Cidade: 

CEP: 	 Telefone(s): 	 Fax: 

f:1; iii--sq: ;1,1-1:N 	gWA.  akátawniatIO ' 	» , 	, 
tt 

Nome Completo: 

Endereço Residencial: 

Cidade: CEP: 

Cargo: 

RG N.°  OFF  N.°: 

- 	' 	, 	1$ Contato na empresa • . 
....,, 

., 	
. 

Nome Completo: . 

Cargo: 

Telefone(s): Fax: ( )  

E-mail:  
Obs.: Caso a representação seja por procurador, juntar o instrumento de mandato especifico para 
assinatura do contrato. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2019. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os 
envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração 
e assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos referente a este procedimento licitatório. A não 
apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente. 
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