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DISTRATO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO N. 0081/2022.

Que entre si celebram oMUNICIPIO DE FAXINAL DOS GUEDES, Estado
de Santa Catarina, com endereço na Av. Rio Grande do Sul, n. 458, centro, cidade
que lhe empresa o nome, inscrito no CNPJ sob o n. 10.496.698/0001-31, neste ato
representado por seu Secretario Municipal de agricultura, Senhor GILBERTO
BRINGHENTI, brasileiro, inscrita no CPF/MF sob n. 732.488.009-68, doravante
denominado simplesmente de DISTRATANTE, e IVONE MARIA CRUSARO,
brasileira, inscrita no CPF/MF sob n. 017.188.729-84 e portador da Cédula de
Identidade sob n. 3.623.941, expedida pela SSP/SC, doravante denominado
simplesmente de DISTRATADO, por ato determinada por ato unilateral e escrito
da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo
anterior, com amparo legal no Art. N° 79 inciso I, da Lei N° 8.666/93, Referente
ao Processo Licitatório n° 0076/2022 – Dispensa de Licitação n° 0011/2022,
resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O DISTRANTANTE, na melhor forma de direito e com base
na legislação vigente, por ato unilateral à pedido do DISTRATANTE, rescindir o
pressente instrumento de Contrato, cujo objeto era a LOCAÇÃO DE UMA
RESIDÊNCIA MISTA EM ALVENARIA E MADEIRA.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente DISTRATO é irrevogável e irretratável, a contar
da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA: Deverá o DISTRATANTE proceder o respectivo pagamento
correspondente ao mês ora rescindido, com a juntada da respectiva nota fiscal,
devidamente atestada pela Secretaria responsável pelo acompanhamento objeto
deste contrato.
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CLÁUSULA QUARTA: Para as questões decorrentes da execução deste Distrato de
Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de XANXERÊ, Estado de Santa Catarina,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado ou especial que
possa ser.

Firmam o presente instrumento, juntamente com duas
testemunhas, em quatro vias de igual teor e forma, sem emendas ou rasuras,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Faxinal dos Guedes/SC, 29 de Setembro de 2022.

GILBERTO BRINGHENTI
Secretario Municipal de agricultura

DISTRANTE

IVONE MARIA CRUSARO
017.188.729-84
DISTRATADO

TESTEMUNHAS:

SUZETE RAMILO LEDEMIR DOS SANTOS
CPF/MF sob n. 504.225.100-68 CPF/MF sob n. 085.596.879-63


