
 
      TERMO RESCISÃO n° 05/2019 

Contrato n° 075/2019 

Inexigibilidade n° 07/2019 

Processo n° 077/2019 

 

  MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito 

público, CGC/MF sob nº 87.613.139/0001-99, com sede administrativa à Av. João Pessoa, 414, neste ato 

representado por seu Prefeito Municipal em exercício, Sr. DÉLCIO GILMAR SEIBEL, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado na localidade de Esquina fungueto, interior do município de Humaitá/RS, 

inscrito no CPF sob nº 687.850.030-34 aqui denominado simplesmente de CONTRATANTE, e 

JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA,  inscrito no CNPJ sob nº 24.447.832/0001-96 

localizada na Rua Mato Grosso, nº 341, Bairro Lucas Araújo, município de Passo Fundo/RS, doravante 

denominada de CONTRATADA, e condições em complemento ao CONTRATO N° 075/2019, datado 

em 01 de outubro de 2019, firmado com base na Inexigibilidade nº 07/2019, conforme segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

  O presente termo tem como objeto a RESCISÃO do contrato firmado entre as partes em 

01 de outubro de 2019, nos termos previstos em sua Cláusula Quinta do contrato original, bem como, em 

atenção a decisão judicial no processo 094/5.19.0000028-6 determinando o desacolhimento do menor. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA  

                 O valor rescindido do contrato é de R$ 79.250,00, sendo que até a data da rescisão foi 

pago a contratada a quantia de R$ 10.750,00.                           

   As partes dão plena e total quitação das obrigações pactuadas, com exceção dos créditos, 

não sendo cabível, qualquer contestação judicial ou extrajudicial que diga respeito a pagamentos, faturas, 

indenizações ou compensações referentes ao Contrato extinto por este instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

  As demais cláusulas e condições do contrato inicial permanecem inalteradas. 

  E, por estarem assim, justos e acertados, assinam o presente termo que foi elaborado em 

duas vias de igual forma e teor, que passa a fazer parte integrante do contrato firmado anteriormente entre 

as partes, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

 

Humaitá/RS, 13 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE HUMAITÁ                             JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA                            

Contratante         Contratada 

     

 

 

 

Examinado e aprovado, em .........../............/2019. 

 

 

Maurício Daniel Bartzen 

Assessor Jurídico 

    


