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Prefeitura Municipal de
Planaltino publica:
• Termo de Homologação e Adjudicação da Dispensa de Licitação n°
73/2021 – Objeto: Contratação de pessoa física para aluguel de
brinquedos, pula - pula, escorregador e piscina de bolinhas incluso
merenda para 400 crianças para festa das crianças atendidas pelo SCFV
do CRAS, onde será entregue brinquedos, com a presença do papai noel
neste município.
• Rescisão Contratual - Termo de Rescisão Amigável do Contrato nº
0143/2021 - Que entre si celebram, o município de Planaltino, e a
Empresa Maia Transportes e Locações Ltda.

Gestor - Ronaldo Lisboa da Silva / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Avenida André Magalhães, 188
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Planaltino
Contratos
Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

RESCISÃO CONTRATUAL

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO
CONTRATO N.º 0143/2021 QUE ENTRE
SI

CELEBRAM,

O

MUNICÍPIO

DE

PLANALTINO, e a EMPRESA MAIA
TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.

DISTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINO, CNPJ nº 13.769.021/0001-18, pessoa jurídica de
direito público interno, de ora em diante denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida André
Magalhaes, nº 188, Centro, cidade de Planaltino CEP; 45.375-000, Estado da Bahia, representado neste
ato pelo Prefeito Municipal o Senhor RONALDO LISBOA DA SILVA, portador da Cédula de Identidade n.º
02.040.102-76 SSP – BA, e CPF 374.108.905-25, residente na Rua Castro Alves, nº 63, centro – CEP:
45.375-000, Planaltino-BA, a seguir denominado CONTRATANTE

DISTRATADA: MAIA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ nº 02.336.029/0001-74, Inscrição Estadual nº 048135964, situada na Avenida Manoel Emílio de
Oliveira Souza, 701, Stor Carranca, Santa Maria da Vitória – Ba.
Os DISTRATANTES têm entre si justo e avençado, e resolvem rescindir o Contrato Administrativo
n.º 0143/2021, decorrente do Processo de Pregão Eletrônico 008/2021, sujeitando-se as partes às normas
disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do contrato nº 0143/2021, decorrente do
Processo de Pregação Eletrônico 008/2021, e que tem por objeto Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de transporte escolar, transporte de feirantes e transporte
alternativo para atender as necessidades das secretarias do município de Planaltino-Ba, de acordo
com as condições e especificações do Edital e Termo de Referência. bem como da proposta
apresentada, a qual integra este contrato em todos os seus termos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO
Fica rescindido de pleno direito, por acordo entre as partes, com efeitos a partir de 04 de JANEIRO de
2022, o contrato referido na cláusula primeira.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL
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Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Planaltino
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
O presente termo de rescisão decorre de autorização da autoridade superior da municipalidade, nos
termos do procedimento, conforme § 1º do artigo 79 da Lei de Licitações.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS
Faturas e medições em aberto serão atestadas pela administração e quitadas à distratada.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão submetidas ao juízo do foro da comarca de Maracás, Bahia.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo de Rescisão de Contrato em
03 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, DISTRATANTE e DISTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Planaltino, 03 de janeiro de 2022

Ronaldo Lisboa da Silva
Prefeito Municipal
Contratante

MAIA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ nº 02.336.029/0001-74
Contratada

Testemunhas:
1.____________________________________

2. ________________________________

CPF nº: _______________________________

CPF nº: ____________________________

PUBLICAÇÃO
Nos termos do § único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93, a
Prefeitura Municipal de Planaltino, publica o presente contrato
no Diário Oficial do Município:
https://www.planaltino.ba.gov.br/Site/DiarioOficial
Para que seja dado o fiel cumprimento para produção dos seus
efeitos de direito

PARECER JURÍDICO
Este contrato obedece aos requisitos legais e atende a todas as
formalidades exigidas pela lei 8.666/1993 e 10.520/2002,
estando de acordo com as respectivas disposições legais,
motivo pelos quais OPINAMOS PELA APROVAÇÃO, nos termos
do par. Único do artigo 38 da lei de licitações.

P.M. de PLANALTINO - BA, 03 de janeiro de 2022.

________________________________
ISABELA Santos de Souza
CPF de nº 056.515.525-37

Israel Miranda Soares
Advogado
OAB/BA nº: 47.529
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