
TERMO DE DISTRATO

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE CONTRATO FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA MONICIPAL DE RIACHÃO E JULlO CÉSAR ADELINO
DOS SANTOS.

DISTRATO DO CONTRATO N° 00033/2021, CELEBRADO EM 26/03/2021, AJUSTADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIACHÀO E A EMPRESA JÚLIO CÉSAR ADELINO DOS SANTOS.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Riachão
- Rua Manoel Tomaz de Aquino, 485 - Centro - Riachão - PB, CNPJ n° 01.612.770/0001-58, neste
ato representada pela Prefeita Maria da Luz dos Santos Lima, Brasileira, Solteira, Pedagoga,
residente e domiciliada no Sitio Baixio, zona rural - Riachão - PB, CPF n° 013.088.854-07,
Carteira de Identidade n° 2.627.161 2® VIA SSDS/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e
do outro lado JÚLIO CÉSAR ADELINO DOS SANTOS - R ANTONIO DIOGO, 722 - CENTRO - GUARABIRA -

PB, CNPJ n** 17.184.595/0001-85, neste ato representado por Júlio César Adelino dos Santo,
Brasileiro, Solteiro, ignipresário, residente e domiciliado na Rua José Maurício, 345, Casa -
Bairro Novo - Guarabira - PB, CPF n® 013.768.394-40, Carteira de Identidade n® 3.221.901
SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o
presente termo, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo e, na forma do
Processo Administrativo que culminou na contratação da empresa JÚLIO CÉSAR ADELINO DOS
SANTOS, que originou no Contrato sob n° 00033/2021, rescindi-los amigavelmente a partir de
10 de maio de 2021, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração e
Transparência e em detrimento dos contratantes não fornecerem peças genuinas, conforme foi
confirmado pelos licitantes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em face da justificativa para a rescisão contratual apresentada pela
Prefeitura Municipal de Riachão, que observou o não cumprimento do objeto ora contratado,
que seria o fornecimento de peças genuínas, peças com essas características que os
contratados não trabalham.

PARÁOtAFO SEGUNDO - Verificada a conveniência para a Contratada e a inexistência de prejuízo
às pessoas jurídicas da CONTRATANTE e da CONTRATADA, o presente termo amigável operar-se-á
na forma da lei, e se justifica na medida em que a instituição necessita de peças para a
manutenção de sua frota, e considerando a escassez de recursos financeiros por parte da
Edilidade, opta-se por colocar peças similares em sua frota, baixando assim os custo de
manutenção e atendendo de forma plena as necessidades da administração.

CLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão amigável do contrato em epígrafe será realizada sem Ônus de
qualquer natureza para qualquer das partes, renunciando as partes o direito sobre o qual se
fundou a relação jurídica.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se responsabiliza em fornecer as informações pertinentes
sobre o contrato em caso de eventuais notificações e solicitações do TCE-PB que
corresponderem à prestação de contas do ano de 2021.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As partes exoneram-se de qualquer reclamação futura decorrente da
presente rescisão contratual, nas esferas cíveis, administrativas e criminais.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS - As partes concordam que, a partir desta data
não mais haverá qualquer obrigação entre elas e assentem que não existem valores a receber,
não havendo mais qualquer obrigação de ordem financeira, oriunda desse contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o foro da Comarca de Araruna/PB para dirimir quaisquer dúvidas
sobre este termo de rescisão consensual de contrato administrativo.

E, por estarem ajustados, assinam o presente Termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma,
nas presenças de duas testemunhas.

Riachão/PB, 10 de maio de 2021.
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