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TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL À 

ATA CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2022 

 

Por este instrumento administrativo de rescisão unilateral, o MUNICÍPIO DE SANTA 

CECÍLIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

85.997.237/0001-41, com sede na Rua João Goetten Sobrinho, nº 555, Centro, na 

cidade de Santa Cecília-SC, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. 

Alessandra Aparecida Garcia, brasileira, fonoaudióloga, portadora da Carteira de 

Identidade nº 2.667.655 inscrita no CPF sob o nº 848.094.859-00, residente e 

domiciliada na Rua Alceu Allage, 140, Bairro Adolfo Correia da Silva, na cidade de 

Santa Cecília-SC, em consideração ao apurado e às irregularidades referentes à 

execução da Ata Contrato de Registro de Preços nº 037/2022, atinente ao Processo 

Licitatório nº 015/2022, Pregão Eletrônico nº 032/2022, que teve por objeto a 

contratação de empresa especializada em serviços de emissão de laudos a distância de 

exames de tomografia realizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Santa 

Cecília/SC, sendo o certame homologado e firmado contrato com a pessoa jurídica KD 

CURSOS E DIAGNÓSTICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 30.947.001/0001-09, com sede na Avenida Jose Munia, nº 4775, 

Loja 1115, Bairro Jardim Redentor, na cidade de São José do Rio Preto – SP, neste ato 

por seu representante legal, Sr. HELTON BARBOSA DE LIMA, brasileiro, portador da 

cédula de identidade nº 1.429.621 e inscrito no CPF/MF sob o nº 391.807.861-20, 

residente e domiciliado na Rua Rahme Trad Bechara Hage, nº 1930, apartamento 44, 

Bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo – SP, consoante Ata Contrato de Registro 

de Preços acima mencionada, com fulcro no art. 78, II, III e V, parágrafo único, 

cumulado ao art. 79, I, ambos da Lei 8.666/93, expõe as seguintes razões: 

 

CONSIDERANDO, a verificação de irregularidades constatadas na prestação dos 

serviços objeto da referida Ata Contrato de Registro de Preços, as quais haviam sido 

causa para Notificação expedida à CONTRATADA e que, mesmo após a prestadora ter 

sido notificada, sobrevieram informações acerca de irregularidades na prestação dos 

serviços; 

 

CONSIDERANDO, o dever da Administração Pública em apurar eventuais fatos 

capazes de interferir na regularidade de seus contratos que viabilizam a prestação dos 
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serviços públicos essenciais à coletividade, sem prejuízo do zelo administrativo em 

manter seus atos nos estribos dos princípios administrativos encartadas na Constituição 

Federal de 1988; 

 

RESOLVE: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Rescindir unilateralmente a Ata Contrato de Registro de 

Preços nº 037/2022, que teve por objeto a contratação de empresa especializada em 

serviços de emissão de laudos a distância de exames de tomografia realizados pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Santa Cecília/SC, vinculado ao Processo Licitatório nº 

015/2022, Pregão Eletrônico nº 032/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SANTA 

CECÍLIA e a pessoa jurídica KD CURSOS E DIAGNÓSTICOS LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.947.001/0001-09, com sede na 

Avenida Jose Munia, nº 4775, Loja 1115, Bairro Jardim Redentor, na cidade de São 

José do Rio Preto – SP, residente e domiciliado na Rua Rahme Trad Bechara Hage, nº 

1930, apartamento 44, Bairro Higienópolis, na cidade de São Paulo – SP, com fulcro 

nos arts. 77 e 78, II, III e V, ambos da Lei nº 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Pelo presente instrumento de distrato unilateral, por razões de 

interesse público e alta relevância, fica a sua eficácia convalidada a contar de sua 

publicação. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Referendado pelo que dispõe a cláusula primeira, revogam-se 

as disposições em contrário, considerando extintas as obrigações assumidas e 

convencionadas no contrato originário, sem prejuízo de que seja assegurado e 

garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 78, parágrafo único, 

cumulado ao art; 109, § 3º, ambos da Lei nº 8.666/93), quando da ciência do presente 

instrumento. 

 

Subscreve-se o presente termo em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, em 

presença das testemunhas abaixo. 

 

Santa Cecília-SC, 11 de novembro de 2022. 
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MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA 

Prefeita Municipal 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________________ 
 

 

_____________________________ 
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