
 

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 107/2018 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, na sede da Prefeitura Municipal de 

Goiatuba - GO, o MUNICÍPIO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.753.722/0001-80, com sede administrativa na Rua São Francisco, 

nº 570, centro, neste ato representado pelo seu gestor municipal o Sr. GILSON ROSA BATISTA, 

brasileiro, casado, autônomo, residente à Rua Floriano Peixoto nº 1087, Setor oeste, nesta cidade, portador 

do CPF nº 802.494.691-20 e da carteira de Identidade nº 2.969.439 SSP/GO, com o objetivo de formalizar a 

RESCISÃO CONTRATUAL do Contrato nº 0107/2018, datado de 03 de setembro de 2018, entabulado 

com a empresa L. RODRIGUES & R.REZENDE CONTABILIDADE  E PLANEJAMENTO LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº: 13.290.802/0001-25, com sede na Rua Boa 

Vista, nº 318, centro, Trindade – GO, neste ato representada pelo sócio proprietário Sr. LEANDRO 

AUGUSTO ALVES RODRIGUES, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado a Rua Boa Vista, 

Qd. 37, Lote 09, nº: 318, centro, Trindade - GO, portador do CPF nº 071.796.177-09 e da Carteira de 

Identidade nº 3466403 SSP/GO, CRC/GO nº: 018537/O-5, doravante denominado simplesmente 

CONTRATADA, DECLARANDO RESCINDIDO O CONTRATO mediante as seguintes claúsulas e 

condições.  

  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA -  O OBJETO: 

 

O objeto do presente termo é a rescisão do contrato nº. 0107 / 2018 de prestação de consultoria técnica 

junto a Secretaria Municipal de Administração deste Município; com o seguinte objeto: a) - Levantamentos 

do ambiente de Controle – consiste no mapeamento de toda a organização da administração, desde as suas 

definições hierárquicas, com seus processos decisórios, até o acompanhamento da execução dos 

procedimentos de pagamento e liquidação de despesa, onde são levantados: organogramas; definição de 

atribuições e responsabilidades por níveis/cargos; parâmetros para desenvolvimento de produtos/serviços; 

normas e procedimentos formais; b) Avaliação e emissão de recomendações técnicas - avaliação das 

políticas e procedimentos adotados pela administração de uma entidade para auxiliá-la a alcançar o objetivo 

da administração de assegurar, tanto quanto seja factível, a condução ordenada e eficiente gestão dos 

recursos públicos, incluindo aderência às políticas de administração, a salvaguarda de ativos, a prevenção e 

detecção de fraudes e erros, a exatidão dos registros e inclusão de tudo que os mesmos devem conter, e a 

preparação tempestiva de informações financeiras e administrativas confiáveis; c) Acompanhamento e 

resposta de diligências junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, de natureza contábil 

e administrativa, mediante solicitação do Gestor do Executivo Municipal em decorrência de Inexigibilidade 

de Licitação, amigavelmente, nos precisos termos do art. 79, II, da Lei 8.666/93 c/c com a CLÁUSULA 

SÉTIMA do contrato primitivo. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGENCIA 

A presente rescisão vigora a partir  do dia 27 de dezembro de 2018. 

CLÁUSULA  TECEIRA – O PAGAMENTO: 

O CONTRATANTE efetuará o pagamento à empresa CONTRATADA das verbas decorrentes desta 

rescisão, 20 (vinte) dias após a vigência deste termo de rescisão. 

CLÁUSULA  QUARTA –O FORO:  

 



 

Fica eleito, o foro da Comarca de Goiatuba, Estado de Goiás, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste 

termo de rescisão. 

Firma o presente termo em 03 (três) vias para todos os efeitos de direito. 

 

  

 

Goiatuba (GO), 27 de dezembro de 2018. 

 

 

GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 

 

 

 

 
L. RODRIGUES & R.REZENDE CONTABILIDADE  E PLANEJAMENTO LTDA  

CNPJ sob o nº: 13.290.802/0001-25 

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES 
CPF nº 071.796.177-09 

 

 

Testemunhas:  
1ª______________________  2ª _____________________  

CPF:          CPF:  


