
 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 0008/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à 

Praça Helena Carmem de Castro Donato, s/n, inscrita no CNPJ sob n. º 01.673.876/0001-61, 

neste ato representado pelo presidente desta Casa Legislativa o Excelentíssimo Sr.º ADEMILTO 

DE OLIVEIRA FERREIRA, portador da cédula de identidade n.º 11.538.824-93, SSP-BA, 

CPF/MF n.º 009.183.795-20, de ora em diante denominado CONTRATANTE, resolve através 

deste RESCINDIR UNILATERALMENTE o Contrato de FORNECIMENTO DE INTERNET 

NOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATINA-BAHIA, Dispensa de 

Licitação nº 006/2021, Processo Administrativo nº 008/2021, firmada com a empresa HNS 

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF n. º 11.367.712/0001-

60, localizada à Praça Antônio A. de Araújo, s/n, Jardim São João, Guanambi-Bahia, representada 

pelo seu sócio HELME NONATO SALES, portador da cédula de identidade n.º 13.996.650-56, 

SSP-BA, CPF/MF n.º 048.099.365-38, de ora em diante denominado CONTRATADA, em 

conformidade com as disposições das Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações posteriores, 

mediante as cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do Objeto 

O presente Termo de Rescisão tem por objetivo a rescisão contratual unilateral, com base no 

inciso I, do art. 79 da Lei 8.666/93, em vista de razões de interesse público, segundo dispõe o 

inciso XII do art. 78 do mesmo diploma legal, sendo o contrato rescindido a partir desta data, de 

pleno direito. Desta forma, a presente rescisão contratual está em perfeita consonância com o 

princípio da legalidade, razoabilidade, economicidade e supremacia do interesse público. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Prazo de vigência 

O presente Termo de Rescisão Contratual entra em vigor a partir da data de sua assinatura.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA: Das Disposições Finais  



Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste Termo de Rescisão contratual, 

passando a ter eficácia após sua publicação. 

E, assim sendo, assina o presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que se 

produza seus efeitos legais e jurídicos. 

 

Matina-Ba, 10 de Agosto de 2021. 

 

_____________________________________ 

ADEMILTO DE OLIVEIRA FERREIRA  

Presidente da Câmara 

CONTRATANTE 

 

 

Testemunhas: 

 

1 -  _____________________________________ 

CPF: 

 

2 - _____________________________________ 

CPF: 

 

                                                                         

 


