
Cláusula Primeira: fica rescindido de pleno direito o contrato suj:

descrito;^ '

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL, pessoa jurídica de

direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n 59.307.595/0001

75, com sede na Rua Eduardo Prado n 201, Bairro Cerâmica, cidade de

São Caetano do Sul - SP, através do RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER, E JUVENTUDE, SR. MARCO AURÉLIO

ASTOLFI, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n 9.887.039

e do CPF/MF n 049.860.068-86,  doravante denominada simplesmente

"CONTRATANTE", e, de outro lado, EMPARSANCO ENGENHARIA S.A. , com sede

na Av. Tiradentes n 3207 - sala E - São Bernardo do Campo, São Paulo,

inscrita no CPF/MF sob o n 21.617.548/0001-55, neste ato representada

por seu Diretor Presidente,   LUIZ  CARLOS  FURLAN,    brasileiro,

economista, casado, portador da Cédula de Identidade RG n. 11.954.777-

6 expedido em Ribeirão Preto/SP e CPF/MF sob o n. 071.720.828-18,

doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", as quais tem entre si

justo e acordado rescindir, de comum acordo o contrato para construção

de alojamento para os atletas da cidade  do Centro de Treinamento de

Atletismo, sito a Estrada das Lágrimas n 20 - no Bairro São José,

neste município, firmado entre as partes em 24 de maio de 2016,

constante no processo administrativo n 15675, mediante as cláusulas

e condições que seguem:

^TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL QUE ENTRE

SÍ CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO CAETANO DO SUL E A EMPRESA

EMPARSANCO ENGENHARIA S.A.."
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Cláusula Quarta: o presente termo foi elaborado com fulcro no artigo

79, inciso II, da Lei Federal n 8.666/93. E para firmeza e prova de

haverem entre si justo e acordado, assim por estarem as partes justas

e acordadas, eu, lavrei o presente instrumento de rescisão contratual,

que lido achado conforme, vai devidamente assinado pelas testemunhas

"a" e "b", a tudo presentes e de tudo cientes, para que o mesmo produza

seus efeitos de lei e de direito.

Cláusula Segunda: os efeitos da rescisão contratual operam a partir

da assinatura do presente instrumento;

Cláusula Terceira: com a assinatura do presente termo, as partes dão

uma à outra, plena, total e irrevogável quitação, em relação a primeira

medição apresentada, e, nada mais tendo a reclamar ou pleitear, a que

titulo for, tanto na esfera judicial quanto a extrajudicial, colocando

um termo final ao contato ora rescindido, para todos os fins e efeitos

de direito;

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL
CONTRATO N 90/2016

Processo n 15.675/2015

Estado de São Paulo

(Prefeitura Municipal de São Caetano do Sut




