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TERMO ADITIVO DE RESCISÃO Nº 26/2020 

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

63/2019. (1º aditivo) 

 

Pelo presente instrumento contratual que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, inscrito no CNPJ/MF 

sob nº 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges nº 201, neste Município, aqui denominada 

CONTRATANTE, neste ato pelo Secretário  de Turismo e Cultura, o Sr. JOÃO MÁRCIO FALIGURSKI, 

brasileiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob nº 055.763.839-90 e portador da Cédula de Identidade com CI.RG 

nº4.409.821, residente e domiciliado a Rua Fredolino, nº50, balneário Itapema do norte, neste Município, e, de 

outro lado a Empresa CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA, com sede á Rua XV de Novembro, nº 4190, 

Glória, na cidade de Joinville/SC, CEP: 89.216-201, inscrita no  CNPJ/MF sob o nº 82.607.623/0001-91, e 

Inscrição Estadual: 255.056.486, representada neste ato por sua representante legal, a Sra. JOSIANE 

KEMPER, portadora do CNPF/MF nº 061.980.799-70, e do CI.RG 5.287.889-9 SSP/SC, aqui denominada 

CONTRATADA, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual ao objeto da Contratação de 

empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para 

revitalização, pavimentação, urbanização e microdrenagem da Avenida André Rodrigues de Freitas e Avenida 

José da Silva Pacheco, neste Município, com metragem total de 32.889,81 m2, conforme projetos, memorial 

descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do edital, e em conformidade com a autorização contida 

no processo licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 01/2019 – PROCESSO Nº 08/2019, de acordo 

com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94,  com fundamento nas cláusulas décima quinta “15.1” e 

“15.4.8”, e inciso II do artigo 79, da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  

O presente termo visa à rescisão do Contrato Administrativo nº63/2019 que tem por objeto da Contratação de 

empresa de construção civil com serviço de mão de obra especializada e fornecimento de materiais para 

revitalização, pavimentação, urbanização e microdrenagem da Avenida André Rodrigues de Freitas e Avenida 

José da Silva Pacheco, neste Município, com metragem total de 32.889,81 m2, conforme projetos, memorial 

descritivo e planilhas orçamentárias, partes integrantes do edital, conforme especificações abaixo descritas: 
 

Item Descrição do objeto 

Contrato nº63/2019 

(Principal) 

 

 

Valor da Rescisão 

R$ 

 

 

1 

Contratação de empresa de construção civil com 

serviço de mão de obra especializada e 

fornecimento de materiais para revitalização, 

pavimentação, urbanização e microdrenagem da 

Avenida André Rodrigues de Freitas e Avenida José 

da Silva Pacheco, neste Município, com metragem 

total de 32.889,81 m2, conforme projetos, 

memorial descritivo e planilhas orçamentárias, 

partes integrantes do edital 

 

 

 

R$ 3.597.280,82 
R$ 3.271.845,39 

 

 

 

 Valor total da Contratação R$  R$           3.597.280,82     

 Valor total  Pago R$  R$              325.435,43        

 Valor total  do Distrato R$  R$            3.271.845,39 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO DISTRATO 

Por força da presente rescisão baseada em pareceres técnicos sob folhas nº1110/1116 dos autos, a partir da 

data de 19/03/2020, as partes dão por encerrado o Contrato Administrativo nº 63/2019, nada mais tendo a 

reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no 

ajuste ora rescindido. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORO 

As partes elegem o Foro da comarca de Itapoá-SC para dirimirem quaisquer dúvidas oriundas deste ajuste, com 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim acertados, firmam este instrumento em duas (02) vias de igual teor e forma, ante duas 

testemunhas presenciais, obrigando-se pelos termos do mesmo, por si e seus sucessores. 

 

Itapoá, 19 de março de 2020. 

 

CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 
JOÃO MÁRCIO FALIGURSKI 
SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA  

 

CONTRATADA 
CONSTRUTORA FORTUNATO LTDA 
JOSIANE KEMPER 

 
CONTRATANTE 
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ  
SUELLEN PATRICIA DOS SANTOS 
ENGENHEIRA CIVIL 
CREA/SC nº14.68296-SC 
Matrícula nº11805307 
Fiscal do Contrato 

 

 
Testemunhas: 
 
 
NOME: 
CNPF/MF: 

 
 
 
 
NOME: 
CNPF/MF: 

 

 

 

 

 

 


