
 
 

TERMO DE RESCISÃO BILATERAL 

Contrato nº 013/2021  

 

DISTRATANTE: O MUNICÍPIO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito 

público, sediada a Rua São Francisco nº 570 - Centro, devidamente inscrita no CNPJ nº 

01.753.722/0001-80, neste ato legalmente representado pelo seu Gestor Municipal o 

Sr. GILSON ROSA BATISTA, brasileiro, divorciado, autônomo, residente e domiciliado à 

Rua Floriano Peixoto nº 1.087, Qd. C Lote 02 Setor Oeste, nesta cidade, portador do CPF 

n. º 802.494.691-20 e da Carteira de Identidade n.º 2.969.439 SSP/GO, doravante 

denominada DISTRATANTE, 

 

 DISTRATADA: A Instituição FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPEIOR DE GOIATUBA - FESG, 

pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.494.665/0001-61, com 

sede à Rod. GO 320, KM 01, Jardim Santa Paula, Goiatuba – GO, representado pelo 

Presidente o Sr. VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrita no CPF 

nº 698.617.571-04, RG 4742182 DGPC/GO, residente e domiciliado na cidade de 

Goiatuba- GO, doravante denominado de DISTRATADO, conforme as seguintes cláusulas: 

 

PRIMEIRA: O presente trata de Rescisão Bilateral do Contrato nº 013/2021, celebrado 

entre as partes na data de 01/02/2021, tendo como objeto a Contratação de Instituição 

de Ensino Superior responsável pela execução técnica e operacional de Concurso Público 

com a elaboração de editais, aplicação e correção de provas, divulgação do gabarito e 

resultado final, análise dos eventuais recursos, bem como todos os demais atos 

necessários a completa realização do certame, conforme Termo de Referência anexo aos 

autos e Proposta de Preço apresentada, conforme Processo n. 2020019855. 

 

SEGUNDA: Sem imputação de culpa, as partes rescindem de pleno direito o Contrato de 

prestação de serviços em razão de recomendação do Ministério Público na Comarca de 

Goiatuba/GO, que impede a conclusão dos serviços contratados. 



 
 

TERCEIRA: Quanto ao pagamento dos serviços prestados, a empresa, dá plena, rasa e 

geral quitação após o pagamento de uma única parcela dos serviços prestados no valor 

de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme cronograma previsto na Cláusula Quinta e 

valores da Cláusula Quarta do contrato celebrado, devidamente atestados e reconhecidos 

pelo Município, nada mais tendo a reclamar da administração municipal. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Município ficará exclusivamente responsável pelas devoluções 

dos valores de inscrição pagos pelos candidatos interessados. 

 

QUARTA: O MUNICÍPIO DE GOIATUBA, ESTADO DE GOIÁS promoverá o cancelamento do 

empenho da despesa remanescente decorrente daquele pacto, no valor de R$ 289.000,00 

(duzentos e oitenta e nove mil reais). 

 

QUINTA: A presente rescisão entra em vigor nesta data. 

 

Goiatuba/GO, aos 19 dias do mês de novembro do ano 2021. 

 

 

GILSON ROSA BATISTA 

Gestor Municipal 

DISTRATANTE 

 

 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA – FESG 

VINÍCIUS VIEIRA RIBEIRO  

DISTRATADO 

 

TESTEMUNHAS: 

1. ______________________________                     2. ____________________________ 

 


