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13,1.7. A decretaç o de falencia nsolvencia ou recuperaçàoJuaiaal da CONTRATADAdurante a execução

contratual

13A7.1. No caso de recuperaçëojudiolaté facukado à CONTRATANTEmanter o Contrato. assumindo ou

nao o controle de delsoninadas advidadesnecesektias à sua execução;

13AR. A dissoluênoda CONTRATADA;

13.1.9. A alteraçëo social ou a modificaçác. da fanaudage ou da estrutura da CONTRATADA.que a juízo da

CONTRATANTE,pre¡udiquea execuçào deste Contrato.

13.2. A resasão contratua: poderá ser

13.2.1. Administrativa par ato undateral da CONTRATANTE ros casos prevssto nos subatens ~3
1 1 è

13 1 9

13.2.2. Judictat nos termos da legislaçào em vigor

13.2.3. Amigável, por acondo entre as partes

13.3. Em qualquer caso de rescisão a CONTRATANTEpodera car continuidade ao obieto contratua por

execuçâo aireta ou incireta.

13.4. A CONTRATADA perderá em favor ca CONTRATANTE. o otre:to a resttuição de caução e das

retenÇðes rescindido este Contrato com base em qualcuer Gas razões enumeradas no item 13 1 1 ao

13 1 9

13.8. Ern caso de a nascisão ger resultante de inadienplemento contratual por qualquer dos
CONTRATANTES deverá a parte pregudicada ser indedzada, nos termos do disposto no §2e do Art 79, e

nos tacisos, Ill e IV do Art 80 da Lei N* B,666/93:

13.5.1. Dos serv:ços corretamente e×ecutados e devidamente medidos.

13.5.2. Dos matenals e equipamentos previstos nas Planiihas ainda nåo ndenizados destinados aos

serviços e atividades conforme as espectficações deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente

atuai-zado acresctdo de despesas de transportes se houver.

13.6. A CONTRATANTEapos notificar a CONTRATADAda rescisée contratuat tomará Dosse imediata das

parcelas efetivamente ja executadas. decorrentes deste Contrato bem como de todos os materials

existentes devendo, porèm, 90 prazo máx:mo de 20 ivente) mas, contados a part r da notificação.

apresentarum relatóno completo e avaliaçàodetainada. histonando as razóes da rescisec
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13.6.1. A avanação acima citada deverá ser feita por uma Comiss&o a ser designada Dela

CONTRATANTE. Composta de 03 (très; Membros sendo um escolhido entre as pessoas da

CONTRATANTE.outro da CONTRATADA.eo tercetro que a Dresiderá entre pessoas aihelas

13.6.2. A Comissão tere um prazo de 20 (vinte; dias a oartir de sua constnuição, para apresentaçãode seu

relatóno conclusivo, o qual servirá para o acerto de contas entre a CONTRATANTEe a CONTRATADA;

13.7. No caso de rescisão amigável do Contrato, a CONTRATADA farà Jus apenas pagamentos

O mencionados nos subitens 13 5 9 e 13.5 2,

13.71. Desta forma, far-se4 o pagamentofinal corn mútua, plena egerat quitaçâo no ato da assinatura do

Distrato:

13.8. Rescindindo o Contrato a CONTRATADA tera um prazo oe 10 (dez) dias, a contar do acerto de

contas para desmobihzar o canteiro e deixá-lo inteiramente ilvre e desimpedtdo.

13.9. Constituem tambem motivos para rescisâo contratual por carte da CONTRATANTE.alèm dos casos

já remunerados, todos os demals elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal N° 8 666/93

13.10. Caractenzam-se. também corno mohvo para rescisão contratuat nos termos dos locisos I ou XII do

Art 78 da Let N° 8 666/93. o caso em que, na prestaçáo dos serviços continuos contratados, deixem.

Conforme a caso, de serem mantidas as condicôes vantatosas que determinaram o dimenssonamento ao

prazo vigencialdeste Contrato

13.11. Em qualquer caso de rescisão contratual serão assegurados à CONTRATADAos direitos de defesa

e de recursos previstosno Art 78. parágrafounico. e no Art 109 da Let N° 8 666/93.

CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA - REAJUSTAMENTO:

14.1. Na forma da legislaçào em vigor, os preços contratados permanecer&o fixos e irreajustáveis pelo

praza de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste Contrato Caso ultrapasse esse prazo os

preços serão reajustados nos termos do INCC FGV a pedido aa Contratada

14.2, O termo intelal para a apuração ao pnmeño percentual de reajuste sera a data da apresentação da

Proposta de Pleço ocornda na sessão de julgamenteda Licitagho

CLÀUSULA DÉCIMAQUINTA - CONDIÇÔESGERAIS:

15.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza. nele prevastos, dele derivados

ou a ele v2nculados, não poderào. sob nenhum furidamentoou pretexto, ser negocados dados em garantia

ou caucionados.










































































































