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TERMO DE CANCELAMENTO DE ITEM CONSTANTE NO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO n° 20/2022
CONTRATO ADMINISTRATIVO n° 185/2022

I

O MUNICIPIO DE IBICARAI, com sede Trav. Prof. Oscar de Queiroz Matos, 23, na cidade de
Ibicarai, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob n° cnpj n« 14.147.896/0001-40, neste ato
representado pela Prefeita Municipal MON ALISA GONSALVES TAVARES,’ doravante
denominada CONTRATANTE e, de outro lado a empresa GO VEND AS ELETRONICAS,
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob N° 36.521.392/0001-81, com sede na
Avenida Dom Pedro II, n° 830, sala 03, Lages-SC, neste ato legalmente representada pelo sua
socia administradora Sr. GUSTAVO OLIVEIRA, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, tern justo e acertado entre si, de forma amigavel, o que se segue relativamente
o presente Termo de Distrato amigavel do contrato n° 62/2022 e da ata de registros de prefos,
decorrente do PREGAO ELETRONICO n° 20/2022.

CLAUSULA PRIMEIRA
1.1- As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo o cancelamento
do item 01 - freezer vertical 197 litros- da Ata de Registro de Preqos no 20/2022 e Contrato no
185/2022 do Pregao Eletronico no 20/2022, conforme permissive disposto no artigo 21, inciso
II, do Decreto no 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Pre<?o - SRP.
,
PARAGRAFO PRIMEIRO - Verificada a conveniencia para o Contratante
MUNICIPIO DE IBICARAI, e a inexistencia de prejulzo as pessoas jurldicas da
CONTRATANTE e da CONTRATADA, o presente termo amigavel operar-se-a na forma da
lei, havido por conveniencia e sem prejulzos ao ente municipal, preservando o interesse publico
da eficiencia e economicidade, faz-se a presente cancelamento amigavel, que nao impora onus
a este ente publico.
CLAUSULA SEGUNDA
2.1. O cancelamento amigavel do item em eplgrafe sera realizada sem onus
de qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando as partes o direito sobre o qual se
fundou a relaqao juridica do que se pactuou no contrato n° 185/2022, especificamente sobre
esse objeto, salvo, as ja vencidas e exiglveis ate a data da assinatura deste distrato.
PARAGRAFO UNICO - As partes exoneram-se de qualquer reclamapao
futura decorrente da presente rescisao contratual, nas esferas clveis, administrativas e criminais.
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CLAUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES LEGAIS
3.1. As partes concordam que, a partir desta data nao mais havera qualq uer
obriga^ao entre elas e assentem nao haver mais qualquer obriga^ao de ordem flnanceira.
3.2 A CONTRATADA se compromete a cumprir o fomecimento dos demais
itens constantes na ata de registro de prefo relative ao Contrato n° 185/2022, caso haja demanda
e requerimento por parte do municipio, na forma prevista no Edital do PE, em exame.
E, por estarem ajustados, assinam o presente Termo, em 03 (tres) vias de igual
teor e forma, nas presen9as de duas testemunhas.

GABINETE DA PRBFEITA, 21 de outubro de 2022.
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