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TERMO DE RESCISÃO DO 
 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2017 

 E QUINTO TERMO ADITIVO. 
 

O MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na 
Avenida 29 de Setembro, nº 450, na cidade de Cunhataí/SC, CNPJ nº  

01.612.116/0001-44, por seu representante legal, o Prefeito Municipal, Senhor 
LUCIANO FRANZ, na condição de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa LC 
Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional Eireli, pessoa jurídica de direito privado, 

como sede na Rua Monteiro Lobato, nº 190-Sala 02, Centro da cidade de São Carlos, 
inscrita no CNPJ sob o nº 12.624.082/0001-24, , denominado CONTRATADO neste ato 

representado por Lídia Rodrigues Coito, inscrito no CPF sob o nº 928.671.389-49, 
doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo, nesta data, com 

fundamento no art. 79, II da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, rescindir o 
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 57/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de medicina e 

segurança no trabalho, para elaboração dos programas de saúde do trabalho, exigidos 
pela legislação trabalhista com elaboração, execução, controle e monitoramento da 

saúde ocupacional dos servidores públicos municipais compreendendo: elaboração e 
execução do programa de preservação e riscos ambientais-PPRA, laudo técnico das 

condições ambientais de trabalho - LTCAT, perfil profissiográfico previdenciário - PPP, 
atestado de saúde ocupacional-aso, programa de controle medico de saúde ocupacional-
PCMSO. Estimado para 150 servidores do município e fundo municipal da SAUDE. Com 

carga horária de 30 horas mensais, alimentação do sistema do e-social com informações 
do PPRA e PCMSO, com visitas técnicas presenciais e auxilio por telefone e via e-mail, 

conforme Processo de Licitação nº 64/2017, modalidade de Pregão Presencial nº 
35/2017, tendo em vista que a CONTRATANTE solicitou rescisão de contrato, pelo 

motivo de não conseguir atender a demanda de serviços solicitados pelo Município, 
sendo que as partes dão-se por quitadas mutuamente, para nada mais terem a exigir, 
judicial ou extrajudicialmente, uma da outra, no presente ou no futuro.  

  
Cunhataí/SC, em 19 de setembro de 2022. 

 
 

______________________ 
Luciano Franz                                                                                                                            

Prefeito Municipal de Cunhataí  

Contratante  
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