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TERMO DE RESCISÃO CONSENSUAL DE CONTRATO

CONTRATO 03/2021
Processo Licitatório nº 03/2021

Tomada de Preço nº 02/2021
 

A Câmara Municipal de Paulo Lopes, órgão despersonalizado do Município de Paulo Lopes, com
sede a Rua Florianópolis, 05, centro, inscrita no CNPJ nº 79.886.578/0001-47, neste ato
representado pelo Presidente Isaac Pacheco Silva, brasileiro, denominado simplesmente
CONTRATANTE; e de outro lado, a empresa PILARES SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA, com
sede na Rua Elis Regina, 174, Ponte de Imaruim, Palhoça/SC, inscrita sob o CNPJ/MF n.º
28.517.549/0001-77, neste ato representada pelo Sr. RIVELINO RAFAEL KIST, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA; resolvem, de comum acordo, RESCINDIR O
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2021, firmado em 08/06/2021, com amparo no art. 79,
inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, na forma deste e pelos motivos adiante
expostos: 
Considerando todas os fatos, notificações e advertência que ocorreram no decorrer da prestação
dos trabalhos, ambas as partes decidem de forma consensual pela rescisão do contrato nº
03/2021, considerando que a Administração Pública possui a prerrogativa de rescindir de forma
consensual ou até mesmo unilateralmente o contrato Administrativo.
  
                CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO RESCINDENDO
 
O Contrato Administrativo n.º 03/2021, firmado em 08/06/2021, decorrente do Edital de Tomada
de Preço nº. 02/2021, que objetivava a Contratação de Empresa para execução de obra e
serviços de engenharia para execução da terceira etapa da construção da sede da Câmara
Municipal de Paulo Lopes/SC.
O referido contrato teve aditivo, o qual findou na data de 07/07/2022.

                CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO:

A CÂMARA e a CONTRATADA, por livre e espontânea vontade, resolvem amigavelmente com
amparo no art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e nos termos do item 10.2 do contrato, rescindir a
aludida avença, por motivos de interesse público, em especial pela dificuldade técnica e
operacional bem como no cumprimento do cronograma de execução da obra, art. 78, inciso II, III,
IV, V, da Lei nº 8.666/93 e também demonstrados pelo Parecer Técnico nº. 004/2022 do
Engenheiro Fiscal da Câmara Municipal de Paulo Lopes e concordância do Parecer Jurídico.
 
                CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS:
 
As condições gerais da presente rescisão são as seguintes:
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 a) A CONTRATADA concluiu e recebe pelos serviços de que trata a última medição realizada
em 07/07/2022;
 
b) A CONTRATADA se compromete apresentar termo de conclusão parcial da etapa e assinar o
Termo de recebimento parcial e definitivo apresentado pela Câmara, no prazo de 5 dias corridos,
para o efetivo pagamento;
 
c) A CONTRATADA declara que não tem interesse na continuidade da execução contratual,
autorizando a CÂMARA a promover o distrato consensual do Contrato Administrativo nº 03/2021,
bem como anuindo com os atos a serem implementados por este para conclusão das obras e
serviços remanescentes, por seus meios e na forma da Lei nº 8.666/93;
 
d) A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por eventuais débitos decorrentes da
aquisição de materiais, mão de obra ou eventuais serviços de terceiros, independentemente do
emprego destes na obra pública licitada;
 
e) Em razão da presente rescisão, a CONTRATADA por livre e espontânea vontade, concorda
expressamente com a suspensão do direito de licitar com a CÂMARA, pelo prazo de 12 (doze)
meses, contados da data da publicação da presente rescisão, em decorrência das notificações e
advertências recebidas.
 

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO:
 
Para fins de plena e irrevogável validade deste instrumento, caberá a CÂMARA sua publicação
no Diário Oficial dos Municípios.
 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO:
 
Para dirimir questões decorrentes deste Distrato, fica eleito o Foro da Comarca de Garopaba/SC,
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
 
E por estarem dessa forma as partes convencionadas, assinam o presente instrumento de
rescisão contratual - distrato em suas vias, de igual teor e forma.

Paulo Lopes, 08 de julho de 2022.
ISAAC PACHECO SILVA

Presidente
 

PILARES SOLUÇÕES PREDIAIS LTDA
Rivelino Rafael Kist
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