
TERMO DE DISTRATO DA CESSÃO DE USO, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI E O
MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO.

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI, pessoa jurídica de direito público, com sede na Travessa Theodoro
Koch,  nº  30,  sala  20,  Centro,  nesta  cidade,  inscrito  no  CNPJ/MF sob  nº  02.375.463/0001-63,  neste  ato
representado por seu Presidente Sr. JOÃO CARLOS GOTTARDI, portador do CPF nº 824.772.569-04, doravante
denominado CEDENTE, e de outro lado, o MUNICÍPIO DE RIO NEGRINHO, pessoa jurídica de direito público,
com sede à Av. Richard Schweitzer Albuquerquer, nº 200, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.756/0001-79,,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. Julio Cesar Ronconi, portador do CPF nº 004.431.189-
30,  doravante denominado CESSIONÁRIO, os  quais  por esta e na melhor forma de direito,  resolvem, de
comum acordo, celebrar o presente Distrato da Cessão de Uso, como segue:

CLÁUSULA  PRIMEIRA. - DO OBJETO
O presente instrumento tem por finalidade a rescisão amigável do Termo de Cessão de Uso firmado em 30 de
setembro de 2010, e seu Primeiro Termo Adi vo firmado em 22 de fevereiro de 2016, que tem por objeto a
cessão de uso de 01 (um) veículo marca VW, modelo Gol 1.6, po Automóvel, cor branca, capacidade 05
pessoas, combus vel flex, ano de fabricação 2009, modelo 2010, código de Renavam nº 153186623, Chassi
nº 9BWAB05U1AP026423, placas MGJ-5165, com todos os equipamentos obrigatórios.

CLÁUSULA SEGUNDA  -  DO DISTRATO
Por força  do presente instrumento,  as  partes  dão por  rescindidas  todas as  cláusulas  da Cessão de Uso
firmada em 30 de setembro de 2010,  e seu Primeiro Termo Adi vo firmado em 22 de fevereiro de 2016,
sendo certo que seus termos e condições deixam de produzir os efeitos permi dos em Direito, tanto em
relação aos direitos como aos deveres e obrigações consignados na avença original, sem ressalva de qualquer
natureza, tendo em vista que o automóvel atualmente visa atender o sistema integrado de municipalização
do licenciamento ambiental – SIMLA, que está implantado junto ao Consórcio Intermunicipal Quiriri, para fins
da realização das vistorias e fiscalizações ambientais.

CLÁUSULA TERCEIRA -  As partes dão a mais ampla, geral, recíproca e irrevogável quitação de todas as suas
obrigações, para nada mais reclamar uma da outra, em juízo ou fora dele, com fundamento na cessão ora
rescindida, valendo, para todos os efeitos, como transação geral de direitos, quitação aqui reciprocamente
outorgada.

CLÁUSULA  QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
A publicidade deste Distrato de Cessão de Uso será providenciada pelo CEDENTE, conforme legislação em
vigor.



E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença de duas testemunhas.

São Bento do Sul,, 15 de junho de 2020.

JOÃO CARLOS GOTTARDI                 JULIO CESAR RONCONI
Presidente do Consórcio Intermunicipal Quiriri        Prefeito Municipal de Rio Negrinho

Testemunhas:

Cris ana Maria Demarchi Hastreiter                  Alice Drosczaka
Secretária Execu va do  CIQ              Contadora do CIQ


