CAMARA MUNICIPAL DE CORREGO FUNDO
Estado de Minas Gerais
Rua Galeno Silva, nº 146– Centro – CEP 35.568-000 Tel: (037) 3322-9122
E-mail: cmcfundo@gmail.com – CNPJ 02.347.381/0001-05
SUBCLÁUSULA ÚNICA - Da aplicação de multas caberá recurso, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados da notificação do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DISSOLUÇÃO
O Contrato poderá ser dissolvido a qualquer tempo, bastando, para tanto,
manifestação escrita da parte interessada, com antecedência mínima de 60
(sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da sua execução.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO E DA DENÚNCIA
A inexecução total ou parcial ensejará a rescisão do CONTRATO, nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, alterada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo do
disposto nos artigos 86 a 88 do mesmo ordenamento legal.
Por descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições, poderá a parte
prejudicada rescindir o presente contrato, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, respondendo a parte inadimplente pelas perdas e danos
decorrentes, ressalvado o direito de defesa e as hipóteses de caso fortuito e força
maior.
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
Este contrato terá vigência por 12 meses, passando a vigorar a partir do dia 16 de
janeiro de 2020 até dia 31 de dezembro de 2020 e poderá ser antecipadamente
rescindido caso haja homologação de processo licitatório realizado pela
CONTRATANTE para contratação do mesmo objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TOLERÂNCIA
Caso uma das partes contratantes, em benefício de outra, permitir, mesmo por
omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer cláusula ou condição do
CONTRATO e/ou documentos que o integram, tal fato não poderá liberar, desonerar
ou de qualquer forma afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as
quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Formiga/MG por mais privilegiado que outro seja,
para interposição dos procedimentos judiciais decorrentes da interpretação e da
execução deste contrato, se as partes não se compuserem amigavelmente.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em duas vias de
igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença de duas
testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.
Córrego Fundo (MG), 16 de janeiro de 2020.

