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TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DO

CONTRATO N° 287/2021, DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
BALSAS ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA VITAL
DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP.

Por este instrumento. Por este instrumento, o MUNICÍPIO DE BALSAS-MA,
attavés da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, situada na Rua Padre Franco,'
n° 405, Centro, Edifício Dom Franco, Balsas-MA, inscrito no CNPJ sob o n°
06.074.545/0001-29, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, SR
CELSO HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH, portador do CPF n° 483.497.203-87,
residente e domiciliado na Av. Francisco Lima, Lote 03, Quadra n° 278, Bairro São Luís'
Balsas-MA, Por este instrumento, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa
VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 01.501.826/0001-05,
situada na Rua C, Loja A, n® 517, Angelim, São Luís-MA, neste ato representada pelo Sr.
OLIVER TUYST FEITOSA LIMA, portador do CPF n° 780.523.433-72, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, resolve a Administração DISTRATAR as
estipulações do Contrato n® 287/2021, mediante as seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB.TETO

Pelo presente instrumento de distrato unilateral fica rescindido o contrato n°
287/2021, que tem por objeto o Fornecimento de Gêneros alimentícios diversos, para o preparo
e distribuição gratuita aos alunos matriculados na rede municipal de ensino do municínio de
Balsas-MA, com recursos do FNDE/PNAE

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAT

A rescisão umlateral do contrato n® 287/2021, fundamenta-se no inciso I do artigo
79 e 78, inciso I, III, IV e V da Lei n.® 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

x:a rescisão do presente contrato se baseia na solicitação da Secretaria Municipal deEducação devido ao descumprimento pela empresa contratada, das cláusulas contratuais e
dos Itens 8 e 10 da planilha do contrato.

CLÁUSULA OUARTA-DOS EFEITOS DA RESCISÃO

O presente distrato opera seus efeitos a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO

.  . ̂o^erao por conta do Município de Balsas/MA, as despesas de publicação doextrato do distrato, que devera ser providenciado até o quinto dia útil seguinte ao da
assinatura, para correr no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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Continua a construção da cidade,que queremos

CLAUSULA SEXTA - DO FORO

Não obstante a boa-fé do DISTRATANTE fica desde já eleito o foro de Balsas-MA,
para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do estabelecido.

E assim por estarem justos e contratados, assina o presente instrumento em (03) três
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Balsas-MA, de de 2021,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CELSO HENRIQUE RODRIGUES BORGNETH

CONTRATANTE
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.;cpntratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla
_;dpfesáje;p'cpiitraditório, de eventuciis penalidades decorrentes
rdíij^.íiéscümprimento de cláusulas contratuais, em relação às
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gérenciàdòn

^GÍ^SULA DÉCIMA
:4p'M^ÍSTRATIVAS

SEGUNDA - DAS SANÇÕES

r-y>iBálsas/MA, 21 de julfto de 2021.
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'4ASécfê.t^a:MuiücipaÍ dè Finanças, Planejamento e Gestão-
'^^irHbulaiia.;. !.
íGEiÉÍENCiAPORA'^. . ^

^  ' / ^a-ví", s

*Í2;lf Êm casos de inexecução parcial ou total das condições
'plíctuadas n presente Ata, garantida a prévia defesa e o
-C(j)íitraditóno, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções
-pre^tes-no Edital, em conformidade com artigo 7^ da Lei N.®
í1:Pj52Ó/02; e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do
•"cancélàmèríto do registro, nos termos da Cláusula Nona deste
instnméntp, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
t^gue seu"ato ensejar.

: v.METOOPOLTTAN CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES EIREU
; .t^-Lucas. Saiiür Cosâ Mota
'-í-DÊTENTOR .

í - ' publicado por; TAIANY SANTOS CARVALHO
^ tocddigo identifíciídor: cbfe0fd95e24bd34e8462011 d5ffd399
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.C^USÚLA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
'Íiíl V-;-

to.qmissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua
.interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o
jEçütal dè'Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de
Pfeçps é á proposta apresentada pela licitante, prevalecendo;
;etó'casò de conflito, as disposições do Edital sobre as dá
proposta. ■

,.13.2: o presente registro decorre da ac^judicaçâo ao promitenté
■farnecédor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme
..;(^àntidades e especificações constantes no Termo de
-Rèférênciá - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a
;esta Ata de Re^stro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro
í^da^Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata è

- '■ ^hqmolpgação pelo Ordenador de Despesa.

■; il3:3i'Para os casos omissos será aplicada a legislação que
^c.qubef;. obedecidas as disposições previstas na Lei n®.

r t8J666/1993..e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal
, .:n?i-7.892/2013.

^
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i EXTRATO DO DISTRATO
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,Ç^USUU^ DÉCIMA QUARTA - DO FORO
'

•1,4V1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de
Preços, fica eleito o Foro da Comarca de BALSAS-MA.

rt'C :•
-E^ por estarem de pleno e comum acordo com as disposições
;:eétábel,écidás na presente Ata, assinam este instrumento, em
tijês vias de igual teor e forma, para um só efeito.

,%tÈRMp^I)É blS^l^TO DO CONTRATO N®
.'^287/20^1'-^SEMÊ^ ao Pregão Eletrônico 007/2021.

. .LPi^TES:'Secretaria Municipal de Educação, e a empresa
.y vVCT^^DISTIUB^^ EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ n®
. £PT;5pÍ.826/p00Í-p¥^^^^ Pelo presente instrumento de,
, '^istrato üriilatéral fica'rescindido o contrata n® 287/2021> que
''4Lt"emVpoí|bb^ Fòraecimento de Gêneros alimentícios
K'^l7èftd|,'yparà qlprepárp e distribuição gratuita aos alunos
'\matriculadò~s nà rede municipal de ensino do munícipio de

. /.B^sas^m, com recursos do FNDE/PNAE. DO FUNDAMENTO

. ̂ LEGALtlA Tescisão1'unilateral do contrato n® 287/2021,
■;:&ndaménta:se no inciso I do artigo 79 e 78, inciso I, III, IV e V
''?da^Léí::n?^ JUSTIFICATIVA: A rescisão...do,;

còntratq\se;-La na solicitação da Secretaria
"i; Municipal'de Educáçâo, devido ao descumprimento pela
l ém^esa-contrata, aás'cláusulas contratuais e dos itens 8 e 10
y dViiíà^ha do contrato. DOS EFEITOS DA RESCISÃO: O
I pfésentéjdistráto'opera seus efeitos a partir de sua assinatura.
£DÂ PUBLICAÇÃO: Correrão por conta do Município de
ABeusás/MA,-às despeisás de publicação do extrato do distrato,-

, ̂ quèjieyerá ser providenciado até o quinto dia útil seguinte"ád
-,;ydã£àSsmátura, para.çdróer no prazo de 20 (vinte) dias daquela
--UáYav:! PP'FORO:. Comarca de Balsas/MA. DATA DA
Í^SSINATURA: 27'de julho de 2021. ASSINATURA: Celso
Hénri^é Rodrigues Borgneth (Contratante).
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AVISO DE LICITAÇÃO.. i^GISTRO DE PREÇOS
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 PREGÃO ELETRÒNlCbÍNfi 023/2021- REGISl
•• • .:Vi :fPI^FEm^ MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS • jíSf' i :[ ' 1 .

tA^SO de LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO n® 023/2021 - REGISTRO DE PREÇO.S£a Prefeitura Municipal de Bom Jesus das
através da Secretaria Municipal de Educação, torna públido^guê realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico,

-pârá Régisfro de Preços, do tipo Menor Preço. OBJETO: Registrai preços para a-'futura contratação objetivando o eventual
-fCmecimènto de gêneros alimentícios para compor o cardápío-àá^merenda escólár municipal, visando suprir as demandas do
.??09í!^9â"Nficional de Alimentação Escolar - PNAE, conformè7.définid^-no'E(iital,^séus Anexos e no Termo de Referência.,
^DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei 10.520/02. subsidiada no que coiüjér;peía Í^i 8.666/93,'ejfn sua atual redação, e L. C. 123/2006 e suas
ajteraçõés;; bem como o Decreto n® 10.024/2019 e suas alteráçõèliefpecre^^^ Münícip^s n® 069/2021 e n® 018/2017, e demais

mqrmás regulamentadoras aplicáveis à espécie. DATA DE ABÉRTUIW(tó^ da pispüfa): il de agosto de 2021 às 08:00 horas.
,-Epn'AL DISPONÍVEL EM: Sala de reunião da GPL, localizada ná"Rü'à£íòâò'-Fabricant"éV n® 64j Residencial JK ou pela plataforma
^htlp's:/^citanet.com.br/, ou ainda pelo e-mail: cplbjs@gmail.com. 26'de-júlho dé 202Í. EÍiane Lopes Coelho Cavalcante - Secretária
.iMuhicipal de-Educação. .

-  ./.PuíjUcãdo por: EUCUDES TAVARES GOMES'
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