
ANEXO V

MARINHA DO BRASIL

NOME DA OM

MODELO DE TERMO DE SUSPENSÃO DO CONTRATO nº xxx/20xx

Termo  de  Suspensão  da  Execução  do  Contrato  nº
xxx/20xx, relativo à contratação ……...

Aos xx dias do mês de xxxxxx de 20xx, …………………….(nome da OM)……………………….., sediada na
Rua………………………………………………,  neste  ato  representada  por…………………………………………………  ,
nomeado pela Portaria nº ………... de xx de xxxxxx de 20xx, publicado no DOU de xx de xxxxxxx de 20xx,
portador da Cédula de Identidade n.º xxxxxxxxxx e do CPF xxx.xxx.xxx-xx, tendo em vista o que consta
no Processo nº xxxxxxxxxxxxxx e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, resolve suspender a execução do Contrato de nº xxxx/20xx, o qual firmaram em xx de xxxxxx de
20xx, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Suspensão, por xxx dias, da execução dos serviços  ………

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 Por força deste Termo de Suspensão, que entra em vigor nesta data, fica suspenso o prazo de
vigência contratual em decurso, do qual restam por transcorrer …... (numeral de dias por extenso) dias,
conforme Contrato n° xxx/20xx.

2.2 A validade do prazo restante, descrito na cláusula, deve ser restituída por Termo aditivo; e

2.3 Uma vez cessada (descrever a circunstância), a execução dos serviços deve ser retomada mediante
ordem escrita da CONTRATANTE, com o que se compromete, desde já, a CONTRATADA; e

2.4 Para a retomada dos serviços, restituir-se-á a validade do prazo de Vigência restante ao
contrato,  descrito  na  cláusula  ...,  prorrogado  por  período  equivalente  ao  de  duração  da
paralisação dos serviços, mediante Termo Aditivo, na forma dos

artigos 57 § 1º, (indicar o inciso ….) e art. 79 § 5º da lei 8.666/1993.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS 

3.1 Por força deste Termo de Suspensão, ficam suspensos, proporcionalmente ao período de suspensão
da  execução  dos  serviços,  todos  os  pagamentos  devidos  pela  CONTRATANTE  à  CONTRATADA,  em
decorrência do Contrato nº xxx/20xx.

3.2 Em razão da suspensão da execução contratual aqui estabelecida, seja por seus efeitos diretos ou
indiretos,  não  farão  jus  quaisquer  das  partes  ao  recebimento  de  indenizações,  pagamentos
extraordinários e/ou ressarcimento de valor de qualquer título. (NO QUE COUBER)

CLÁUSULA QUARTA –  DO FUNDAMENTO LEGAL 

4.1 O presente Termo de Suspensão encontra embasamento legal nos artigos 78, inciso … e 79, § 5°, da
Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - RATIFICAÇÃO

5.1  Ficam mantidas  as  demais  obrigações  estabelecidas  em contrato,  não alteradas  pelo  presente
Termo.

5.2  Assim, justas e acertadas, as partes assinam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor, para
um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo firmadas.

Local e Data.

(Assinatura eletrônica)
Nome

Ordenador de Despesas
Portaria n° /xxxx, de xx de xxxx de 20xx

Testemunhas:
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