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Resc Contr 0011 Continental 
 

RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0011/2019 

 
O MUNICÍPIO DE XANXERÊ, Estado de Santa Catarina, com sede a Rua Dr. José de Miranda 
Ramos, nº 455, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 83.009.860/0001-13, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, Sr. OSCAR MARTARELLO, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta 
cidade de Xanxerê-SC, inscrito no CPF sob o nº 461.817.769-15 e Registro Geral nº 1.692.088, 
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado à Associação: 
 

CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica, com sede a Rua Santa Cruz do Sul, 
na cidade de Xanxerê-SC, inscrita no CNPJ sob nº 04.323.816/0001-08, neste ato representada pelo 
Sr. HOLDEMAR ALVES, portador da Cédula de Identidade nº 2.043.092 e CPF sob nº 723.572.909-
00, denominado para este instrumento particular simplesmente de CONTRATADA, de comum 
acordo e com amparo legal na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 e Lei nº 
9.648/98, firmam o presente, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de prestação de 
serviços nº 0011/2019 oriundo do Processo Licitatório n° 0003/2019 - Pregão Presencial nº 
0001/2019, cujo objeto era a execução de serviços de Serviços gerais de limpeza em roçada com a 
devida coleta, transporte e destino final em local devidamente licenciado. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - fica rescindindo de comum acordo, o contrato de prestação de serviços 
nº 0011/2019 firmado em 24/01/2019, em virtude da homologação do Processo Licitatório nº 
0154/2022 – Pregão Presencial nº 0057/2022, contrato nº 0220/2022 firmado em 21/07/2022 
referente a Serviços gerais de limpeza em roçada.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Xanxerê-SC, para dirimir quaisquer 
dúvidas ou litígios emergidos deste instrumento.  
Nada mais havendo a tratar, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença 
das testemunhas para que produzam todos os seus efeitos legais. 
 

Xanxerê-SC, 22 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE XANXERÊ CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS 
LTDA 

CONTRATANTE CONTRATADO 
 
TESTEMUNHAS:  

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 

   


