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PREFEITURA l\IUNICIP AL DE IUIU ~
ESTADO DA BAHIA IUIU

E-mail: pmlulugp@hotmall.com CNPJ: 16.416.158/0001-87

DISTRATON° 001/2017
CONTRATO 070/2017

«SERViÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR INCLUINDO CONDUTOR»

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTESCONTRATANTES

DISTRATANTE: MUNICíPIO DE IUIU BA, com sede na Praça Abílio Pereira, Centro,
IUIU/BA, CNPJ/MFnO 16.416.158/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o
Sr. REINALDO BARBOSA DE GÓES, brasãeíro, casado, servidor público, portador da cédula
de ic:ientidadenO04923403-07 expedido pela SSP/BA,inscrito no CPFsob o nO608.929.435-
72, residente e domidliado nesta Cidade de Iuiu/BA.

DISTRATADO CAl: COOPVEL - COOPERATIVA DE TRANSPORTES, inscrita no CNPJ/MF
nO 17.391.886/0001-44, com sede na Avenida Alírio Sales, nO 19, lote J, Quadra 10,
Loteamento ParqueCandeias,Bairro Candeias,Vitória da Conquista/SA, CEP45.028-080, aqui
representada por SinvalAlves Boaventura, portador da Carteira de Identidade n.O12.007.339-
08, expedida pelo órgão SSP/BAe CPFnO006.098.428-70.

A parte acima identificada tem entre si justo e acertado, o presente. DISTRATO DO
CONTRATO DE SERVIço DE TRANSPORTE ESCOLAR INCLUINDO CONDUTOR, que se
regerá pelas cláusulasseguintes e pelas condiçqesdescritas no presente••
cLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO DI5J9ATO

O presente DISTRATO, é a rescisão do Contrato nO 070/2017 que tem .como objeto:
"Contratação de PessoaJurídica para prestação de serviços no Transporte Escolar incluindo
condutor, Solidtado pela Secretaria de Educação,Esporte, Cultura e·lazer".

Período Contrato: 24/04/2017 a 31/12/2017

cLÁUSULA SEGUNDA - CONSIDERAÇÕES DO DISTRATO
As partes resolvem, nesta data, em comum acordo, nas razões de suas faculdades, em
dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do Contrato de Locação firmado entre as
mesmas, de forma a não restar quaisquer resqulcios de ônus financeiro ou obrigacionais
contidos no mesmo, de acordo o Art. 79 Inciso U, da Lei Federal8666/93, onde por razões de
interesse público, em consonância com os princípios da legalidade, distratar o objeto em
epígrafe.

cLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES DO DISTRATO

Todas as cláusulas e condições contidas no presente restam desde já distratadas.

cLÁUSULA QUARTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES
Afirmam por este e na forma de Direito, dando total e irrestrita quitação sobre todos os
direitos e obrigações oriundos do Contrato nO070/2017, ora celebrado entre as partes,
não havendo quaisquer pendênciasrecíprocas.

/L/---~ ./.-,

Diretoria de Licitações e Cont~atos
Das t.r ato n " 00112017 «CTR 070 /2017» - TRANSPORTEESCOLAR- ''''0 .Ju.ridí.ca

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE IUIU ~
ESTADO DA BAHIA I.UIU

CNPJ: 16.416.15810001-87E-mail: pmiulugp@hotmaiJ.com

cLÁUSULA QUINTA - RENÚNICIA

Assim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro do DISTRATANTE e
do DISTRATADO (A), firmando inclusive que, em função dos termos do presente, fica
vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do
referido Contrato nO070/2017, ou concernente ao presenteDISTRATO.

cLÁUSULA SEXTA - SALDO REMANESCENTE

A CONTATANTE obriga-se ao pagamento de saldos remanescentes, que por ventura não
tenha sido efetuados até a presente data, a qual é devida ao .Contratado(a), e/ou ainda
pagamento em data futura referente ao último mêsvencido.

cLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

O presente DISTRATO passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do
mesmo.
cLÁUSULA OITAVA - FORO

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do DISTRATO, as partes elegem o foro da
comarca de Carianhanha/BA;
Por estarem assim justos e contratados, firm~m o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas. "

REINALDO BARE

Sin ..... ..,tur;a - Presidente
COOPVEL - COOPERATIVADE TRANSPORTES
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