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TERMO ADITIVO DE RESCISÃO Nº 73/2020 

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

89/2019. (1° Aditivo) 

 

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

sob n° 81.140.303/0001-01, com sede a Rua Mariana Michels Borges, nº 201, neste ato representado pela 

Secretária de Assistência Social, a Sra. CÉLIA MARIA KONELL, brasileira, viúva, portadora do CNPF/MF nº 

381.593.419-20 e CI.RG nº 685.397/8-SSP/SC, residente e domiciliada à Rua Emílio Battistella, nº 382, Bairro: 

Pontal do Norte, neste Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE (LOCATÁRIO), e de 

outro lado o Sr. ROBERTO NAOTO YOKOTE, brasileiro, casado, autônomo, portador do CI.RG nº 1.711.305, 

SSP/PR, inscrito no CNPF/MF sob o nº 358.386.559-68, residente e domiciliado à Rua Barush Spinoza, nº 486, 

Bairro: Aristocrata, na cidade de São José dos Pinhais/PR, CEP:83.030-120, neste ato representado pela sua 

bastante procuradora através da procuração pública do 2º Tabelionato de Notas de São José dos Pinhais/PR, 

Maria Paula Fratti tabeliã, Livro: 0534P, fls. 171, a Sra. ANA PATRICIA CLAUDINO BAUER, brasileira, 

corretora de imóveis, portadora do CI.RG nº 4386312 SSP/SC, inscrita no CNPF/MF sob o nº 050.729.829-20, 

residente e domiciliada a Avenida José da Silva Pacheco, nº 1835, Balneário: São José, neste Município de 

Itapoá/SC, doravante denominado CONTRATADO (LOCADOR), têm justo e firmado entre si este Termo de 

Rescisão Contratual, em conformidade com a autorização contida no processo licitatório de DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Nº 13/2019 – PROCESSO Nº 112/2019, de acordo com a Lei 8.666/93, alterada pela Lei 

8.883/94, com fundamento na cláusula nona alínea “d”,  e inciso XII do artigo 78, da Lei nº 8.666/93, mediante 

as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 O presente termo visa a rescisão do Contrato Administrativo nº 89/2019 que tem por objeto a Locação de 

imóvel em alvenaria com área construída de 57 m2 contendo 02 (dois) quartos, 01 (uma) sala, 01 (cozinha), 01 

(um) banheiro social, 01 (um) banheiro externo e muros nas laterais, localizado a Rua 130 tupinambás, n°537, 

lote nº23 da quadra nº75 do balneário Itapema do Saí, registrado no registro de imóveis da comarca de Itapoá, 

sob a matricula de n.º14.851 – livro n.º 02 – ficha n.º 01. Para sediar o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de vínculos (SCFV), conforme especificações abaixo descritas: 
 

Descrição do Imóvel Dos Valores 

Imóvel em alvenaria com área construída de 57 m2 contendo 02 

(dois) quartos, 01 (uma) sala, 01 (cozinha), 01 (um) banheiro social, 

01 (um) banheiro externo e muros nas laterais, localizado a Rua 130 

tupinambás, n°537, lote nº23 da quadra nº75 do balneário Itapema 

do Saí, registrado no registro de imóveis da comarca de Itapoá, sob a 

matricula de n.º14.851 – livro n.º 02 – ficha n.º 01. 

Valor Mensal R$ 650,00 

Valor Pago R$ 5.850,00 

Valor  

Rescindido 
R$ 1.950,00 

Valor de Multa 

(10%) 
R$ 195,00 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO DISTRATO 

2.1 Por força da presente rescisão, a partir da data de 22/07/2020, as partes dão por encerrado o Contrato 

Administrativo nº 89/2019, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, 

relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido, fica ajustado o pagamento da multa de 10% 

sobre o valor rescindido equivalente ao valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) em conta corrente 

da contratada (Agência 2602 Conta 07.47653 BANCO SICREDI). 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORO 

3.1 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. 
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3.2 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, 22 de julho de 2020. 

 
 

LOCATÁRIO LOCADOR 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ 

CÉLIA MARIA KONELL 

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

ROBERTO NAOTO YOKOTE 

P/P. ANA PATRICIA CLAUDINO BAUER 

 
LOCATÁRIO 

MUNICÍPIO DE ITAPOÁ 

 

ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA 

FISCAL DO CONTRATO 

 

 
Testemunhas: 

 

 

NOME: 

 

NOME: 

CPF: CPF: 

 


