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TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL DO CONTRATO Nº 0136/2018
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de o MUNICIPIO DE TEOFILANDIA,
Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
13.845.466/0001-30 com sede na Praça José Luiz Ramos, 84 Centro, Teofilândia/BA, neste ato
legalmente representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Tércio Nunes Oliveira, brasileiro, portador do
RG nº 026869750 e CPF nº 521.251.495.91 o legalmente investido e no exercício pleno do mandato,
a seguir denominada CONTRATANTE, e, do outro lado à empresa: SIENNA ENGENHAIR ,
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.211.479/0001-21, com sede a Rua
Plinio Carneiro, nº 170, Vaquejada – Serrinha – BA, neste ato representado pelo seu sócio o Sr. Jarbas
Gama Oliveira, engenheiro civil, portador do RG nº 0635897610, CPF sob n° 685.698.155-49 - CREA
nº 37617, residente e domiciliado à cidade de Serrinha – Ba doravante denominada CONTRATADA,
têm entre si como justo e contratado, a Rescisão do contrato em epigrafe, para a Prestação de
serviços de consultoria e assessoria na área de engenharia civil para atender as necessidades deste
município, com vigência de 12 meses, nos Termos que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes firmaram entre si, em 01/06/2018, para prestação de serviços de
Consultoria e Assessoria Técnica em Engenharia Civil, com Assessoramento de convênios,
termos, Ajustes e Programas a serem celebrados com entes Públicos Estatais e federais, bem como,
elaboração de Projetos Básicos e Executivos, fiscalização de obras, Pareceres Técnicos em processos
Licitatórios na área de Engenharia Civil, para atender as secretarias municipais de Teofilândia – BA
para atender as necessidades deste município, com vigência de 12 meses
CLÁUSULA SEGUNDA – Tendo em vista que o município necessita de uma contratação mais ampla
referente ao objeto visando atender as demais secretarias e assim o interesse público, resolveram de
comum acordo, rescindi-lo nesta data, sem que assista às partes qualquer direito a indenização,
dando-se, reciprocamente, plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar em função do
Contrato ora rescindido, a qualquer tempo, seja a que título for, com base no Art. 79, II, § 1º da Lei
Federal nº 8.666/93 e previsto na clausula 10ª do contrato
CLÁUSULA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca em Teofilândia/Bahia, para dirimir eventual
litígio oriundo da presente rescisão.
[
Assim, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas
abaixo.
Teofilândia, 01 de Abril de 2019
________________________________________
TERCIO NUNES OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE TEOFILANDIA - CONTRATANTE

_____________________________________
SIENNA ENGENHARIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
JARBAS GAMA OLIVEIRA - CONTRATADA
Contratado
Testemunhas.
1.______________________________________;
CPF
2.______________________________________.
CPF
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