






















PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ
SETOR DE LICÍTÁÇÃO
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TERTO DE RESCTSÃO ATIGÁVEL DO CONTRATO ]f 7ONOA2 GELEBRADO ENTRE O
MUNrcÍPIO DE IGARATA E A EUPRESA GUATAçARA BRASIL ECOPRODUTOS LTDA UE.

A PREFEITURA UNIGIPAL IGARATÁ, com sede à Av. Benedito Rodrigues de Freitas, 330 -
Centro, lgaratiá - SP, '12350-000, inscrito no CNPJ sob no 46.694.1420001-20, reprcsentado pelo

Prebito Municipâ|, EUZO ELIAS DE OLwEIRA SOUZA, doravante denominado CONTRATANTE
e a EiiPRESA GUATAçARA BRASIL ECOPRODUTOS LTDA E, inscrita no CNPJ no

11.037.196/0001-05, situada à Rua B, no 695, Bosquê do Jagueri, na cidade de lgaratâ/SP,
representada por seu sócio proprietário CARLOS GUATAçARA DE SOUSA ONTEIRO,
brasileiro, solteiro, artisb plásüco, portador do CPF n.o 53.428.452{ e do CPF/MF no 767.472.982-
68, celebram o presente ajuste, que se regeÉ pelas normas da Lei Federal no 8.666/93 e p€las

cláusulas a seguir esüpuladas:

CúUSULA PRITEIRA - DO OBJETO
1 .1 . O Objeto do presente Termo é a rescisáo do Contrato rf 7012022, proveniente da lnexigibilidade
N" 0312022 cujo objêto é a contratrçâo de artista plástico para conÊcçáo de painéis artÍsticos em
azulejos para o espaço de Eventos TurÍsticos ê Culturais, localizado na Av. Benedito Rodriguos De
Freibs - Lote 2, Quadra R Si/N - lgaratá/SP - Centro, com fundamento no art 78, inciso Xll e 79,
inciso ll de Lei no 8.668/93.

CúUSULA SEGUNDA
2.1. Por brça da presente rescisâo, as partes dáo por encenado o Contrato de quê trata a Cláusula
Primeira, nada mais tendo a Bclamar, a qualquer tÍtulo êm qualquer época, relativament€ às
obrigaçõês assumidas no ajustê ora rescindidas.

CúUSULATERCEIRA
3.1. A presente rêscisão dá-sê sob a seguinte condiÉo:
a) Nâo cabêrá a nenhuma das partes pleitear qualquer indenizaçáo em razâo de rescisão que ora
se íaz, dando-se por satisêitas.

- DO FORO COTPETENTE E DA PUBLIGAÇÃO
4.1. Pere todas as quêstóes decorÍentes deste contrato sêrá competente o bro da Comarca de
Santa lsabel, sêja qual br o domicÍlio dos CONTRATANTES, excluindo-sê qualquer outro, por mais
privilegiado que sêja.
4.2. O CONTRATANTE seÉ rêsponsável pela publicaçáo deste Ermo, em odrato resumido no
Diário Oficial do MunicÍpio, no prezo êstabêlêcido no artigo 61, de Lêi no 8.666/93.
Por êstarem justâs e acordadas, as partes firmam o e 03 (três) vias
dê igual teor para que pÍoduza os efeitos

lgaretá, 27 de julho de2022.
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