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TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 059/2018, ORIGINALMENTE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
CAIRU - BA E SENHOR EUCLIDES GONSALVES DE MAGALHÃES.
O MUNICÍPIO DE CAIRU, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º
14.235.907/0001-44, sito à Praça Marechal Deodoro, no. 03, Centro, representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo,
Senhor Manoel Palma Ché Filho, brasileiro, viúvo, com endereço residencial sito à Rua Salustio Palma, nº 74, Centro, nesta
cidade de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador da cédula de identidade nº 04.333.441-56, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 598.497.385-53, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que imóvel não mais atende a contento as condições pactuadas em contrato.
CONSIDERANDO que o presente contrato ficará rescindido de pleno direito sem que as partes possam exigir uma da outra,
qualquer tipo de indenização, conforme estabelecido na cláusula sexta c/c a cláusula oitava do contrato.
CONSIDERANDO que a Administração tomou conhecimento do óbito do contratado.
CONSIDERANDO que a presente rescisão não trará nenhum prejuízo à Administração.
CONSIDERANDO que a CONTRATANTE prima pelos princípios constitucionais da Administração Pública, sobretudo, da
Economicidade, Legalidade e Moralidade Administrativa.
CONSIDERANDO que é dever da CONTRATANTE rescindir unilateralmente o contrato por razões de interesse público, de alta
relevância e amplo conhecimento, justificado e determinado pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato bem como a ocorrência de caso
fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato, conforme estabelece o artigo 79,
Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.
CONSIDERNADO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina pela legalidade do presente Ato.
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RESOLVE rescindir unilateralmente o CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2018, firmado em 29 de agosto de 2019 entre
esse Município e o Senhor EUCLIDES GONSALVES DE MAGALHÃES, brasileiro, maior, residente na Rua Nova, nº18, Distrito de
Boipeba, Arquipelágo de Tinharé, Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000, portador da carteira de identidade nº
3.831.991, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº
371.901.485-15, tendo por objeto a locação de um imóvel residencial, com área construída em bloco cerâmico e cimento,
composto de 01 (uma) varanda, 01 (uma) sala, 02 (dois) quartos, 01 (uma) cozinha, 01 (um) banheiro e área de serviço,
situada na Rua Nova, nº 28, Distrito de Boipeba, Arquipelágo de Tinharé, Município de Cairu, Estado da Bahia, CEP 45.420-000,
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo, conforme PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
044/2018, datado de 29/08/2018, originário do Processo Administrativo nº 512/2018, datado de 29/08/2018, nos termos da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações e legislações pertinentes na forma abaixo:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Fica neste ato unilateralmente rescindido o contrato administrativo nº 059/2018 originalmente celebrado entre O MUNICÍPIO
DE CAIRU e o Senhor EUCLIDES GONSALVES DE MAGALHÃES.
CLÁUSULA SEGUNDA:
A presente rescisão se dá por ato Unilateral da Administração com fulcro no que dispõe a cláusula sexta do contrato supracitado
e com amparo legal no quanto disposto no artigo 79, Inciso I e artigos 77 e 78, Incisos X e XVII, da Lei Federal nº. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O presente Termo terá vigência a partir de 31 de julho de 2019.
Para firmeza e validade do que ficou acima estabelecido, lavrou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma
que vai assinada pelo Prefeito Municipal inicialmente identificado.

Cairu - Bahia, 05 de agosto de 2019.

Manoel Palma Ché Filho
Prefeito Municipal em Exercício
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