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14.1.
Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração ública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, como forma de prevenir a ocorrência de dano
de dificil ou impossível reparação.
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15.1.
São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993:
I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e
prazos;
a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
IV.

o atraso injustificado no inicio do serviço;

V.

a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI.
a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no Contrato;
VII.
o desatendimento as determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

•

VIII.
o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do
art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;
IX.

a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;

X.

a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;

XI.
a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
XII.
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIII.
a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do
valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993;
XIV.
a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente
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imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA,
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até
que seja normalizada a situação;
o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração,
XV.
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que
seja normalizada a situação;
a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço,
XVI.
nos prazos contratuais;

e

a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
XVII.
impeditiva da execução do Contrato;
XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 1993,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos,
15.2.
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
15.3.

A rescisão deste Contrato poderá ser:

15.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados
nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;
15.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniência para a Administração;

•

15.3.3. judicial, nos termos da legislação.
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita
15.4.
e fundamentada da autoridade competente.
Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem
15.5.
que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados
que houver sofrido, tendo ainda direito a:
15.5.1. devolução da garantia;
15.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da
15.6.
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:
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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.

16.

CLAUS

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° 9.488, de 2018, à Lei Complementar n° 123,
de 2006, e subsidiariamente à Lei n° 8.666, de 1993, bem como à 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 útil 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.

MUNICÍPIO DE COCOS-BA
CNPJ: 14.222.012/0001-75
CONTRATANTE
EMPRESA VENCEDORA
CNPJ:
CONTRATADA
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FOLHA DADOS PARA CONTRATO OU ASSINATURA DA TA

Dados da Empresa
Razão Social:
Inscrição Estadual:

CNPJ:
Endereço:

Cidade:

Bairro:

•

Fax:

Telefone(s):

CEP:

Dados da Pessoa que assinará o contrato
Nome Completo:
Endereço Residencial:
CEP:

Cidade:
Cargo:
CPF N.° :

RG N.°
Contato na empresa
Nome Completo:
Cargo:
Telefone(s):

Fax:( )

E-mail:

•

Obs.:Caso a representaçfto 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.

