
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 2021005501     

Pelo presente termo de rescisão unilateral de contrato o município de PACAJÁ, através do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PACAJÁ, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.981.427/0001-50, com sede na Avenida João Miranda dos Santos, nº 67, representado por 
ANDRE RIOS DE REZENDE, na qualidade de ordenador(a) de despesas, doravante denominado(a) CONTRATANTE, rescindi 
unilateralmente o contrato firmado com a BM LOCAÇOES EIRELI, inscrito(a) no CNPJ 20.548.634/0001-90, com sede na Rua 
Equador, Qd 02, casa 45, Vale do Sol, Novo Repartimento-PA, CEP 68473-000, representada por RONNIEL NUNES RODRIGUES, 
consubstanciado nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Por não cumprimento das claúsulas contratuais por parte da empresa  BM LOCAÇOES EIRELI fica reincindido o contrato      com 
base no Art 78, incisos I, II, III, IV, com art. 79, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, rescindindo-se nesta data de pleno direito.

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou 
do fornecimento, nos prazos estipulados;
IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

CLÁUSULA SEGUNDA -  DA APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA RESCISÃO

A presente rescisão não irar gerar qualquer ônus para nenhuma das partes, no entanto não impedi que a aplicação de 
possíveis penalidades a partir da apuração administrativa ou judiciaria e de responsabilidade civil e administrativa.

CLÁUSULA TERCEIRA -  DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Pacajá-PA para dirimir os conflitosoriundos do presente instrumento, quando não poderem ser 
dirimidos pela Prefeitura Municipal, renunciando a qualquer outro por mais priviligiado que seja.

E por ser certo e justo vai o presente termo assimado, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

 PACAJÁ - PA, 11 de Maio de 2021

_________________________________
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ

CNPJ(MF)  22.981.427/0001-50
 CONTRATANTE

Testemunhas:

1.________________________________                                                  2.________________________________

AVENIDA JOÃO MIRANDA DOS SANTOS, 67 - PACAJÁ.
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