TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
Referência:

Pregão Presencia N° 00015/2021
Contrato N° 00036/2021

TERMO DE RESCISÃO/DISTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL

DE

RIACHÃO

E

M

&

R

COMÉRCIO

EIRELI,

PARA

FORNECIMENTO

CONFORME

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal
de Riachão - Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB,

CNPJ n° 01.612.770/0001-58, neste ato representada pela Prefeita Maria
da Luz dos Santos Lima, Brasileira, Solteira, Pedagoga, residente e
domiciliada na Sitio Baixio, SN - Casa - Zona Rural - Riachão - PB, CPF
n° 013.088.854-07, Carteira de Identidade n° 2.627.161 SSP/PB, doravante

simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado M & R COMÉRCIO EIRELI - RUA
JOSÉ DA CUNHA REGO, 320 - CENTRO - GUARABIRA - PB, CNPJ n°
17.290.835/0001-26, neste ato representado por Marisalva Lúcia Cabral
^ de Arruda Morais, Brasileira, Divorciada, Empresária, residente e
domiciliado na Rua Antônio Gouveia da Silva, 334, Apartamento 102 Bairro Novo - Guarabira - PB, CPF n** 529.813.984-15, Carteira de
Identidade n** 2.877.437 SSP/PE, doravante simplesmente CONTRATADO,

decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se
regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisição de Medicamentos diversos
para atender a demanda da Farmácia Básica do municipio de Riachão/PB,
em conformidade com do Termo Referência deste certêune.

CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1 - As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo e, na forma
do Processo Administrativo que culminou na contratação da empresa M & R

COMÉRCIO EIRELI - RUA JOSÉ DA CUNHA REGO, 320 - CENTRO - GUARABIRA - PB,

^ CNPJ n° 17.290.835/0001-26, rescindi-lo amigavelmente a partir de 25 de
junho de 2021, conforme solicitação da Contratada, por Petição
encaminhada a Prefeita Maria da Luz dos Santos Lima, consoante disposto
no art. 79, inciso II, da Lei n°. 8.666/93.

PARA6RAF0 PRIMEIRO - Em face da justificativa para a rescisão contratual
apresentada pela CONTRATADA, que alega a impossibilidade da continuidade
da execução do contrato com excelência, em detrimentos dos fatos
apontados na Petição apresentada.

PARA6R2Uro

SEGUNDO

-

Verificada

a

conveniência

para

a

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO/PB, e a inexistência de prejuizo às
pessoas juridicas da CONTRATANTE e da CONTRATADA, o presente termo
amigável operar-se-á na forma da lei, e se justifica na medida em que a
nova contratação para suprir o referido objeto, será precedida de um
novo Procedimento Licitatório, que será realizado o mais breve possível.

CLÁUSULA SEGUNDA
2.1. A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizada sem ônus
de qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando as partes o

^

direito sobre o qual se fundou a relação jurídica do que se pactuou no
processo de licitação - PREGÃO PRESENCIAL N° 00015/2021.

PARÁGRAFO ÚNICO - As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura
decorrente

da

presente

rescisão

contratual,

nas

esferas

eiveis,

administrativas e criminais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS
3.1. As partes concordam que, a partir desta data não mais haverá
qualquer obrigação entre elas e assentem não haver mais qualquer
obrigação de ordem financeira. E, por estarem ajustados, assinam o
presente Termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, nas presenças
de duas testemunhas.

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o
Foro da Comarca de Araruna/PB.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em

02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Riachão - PB, 25 de junho de 2021.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE
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M & R COMERCIO EIRELI

Marisalva Lúcia Cabral de Arruda
Morais

CPF: 529.813.984-15

