
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 093/2014 

 

TERMO DE RECISÃO DE CONTRATAO  

 

  Através do presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços de publicação 

de atos oficiais do Poder Executivo, da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU, pessoa 

jurídica de direito público interno, CNPJ n°. 04.207.526/0004-06 com sede na Av. Emilio Knaak, 

1160, neste município, representado neste ato pelo Prefeito Municipal em Exercício Sr. IVAN 
CARLOS MARTINELLI, brasileiro, casado, doravante dominado simplesmente de 

CONTRATANTE e INTEGRAÇÃO REGIONAL, empresa privada, com sede e Fórum na Rua 

Padre Guilherme Steffen, 589, cidade de Constantina, RS, inscrita no CNPJ sob o n° 10.836.772/0001-

11, neste ato representado por seu sócio – gerente ALUISIO CESAR CALEFFI VALLE, brasileiro, 

casado, jornalista, domiciliado e residente na cidade de Constantina, RS, doravante denominada 

CONTRATADA, tendo em vista a necessidade de publicação dos atos oficiais; considerando a maior 

área de circulação e a maior tiragem, dos periódicos da região e, acima de tudo, considerando que o 

valor do presente contrato é condizente com os valores de mercado e com o tipo de prestação de 

serviço, na melhor forma do direito, tem justo e acertado o que segue: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

 Objetiva o presente, a rescisão do contrato, devido a Implantação de Políticas para a redução de 

gastos Públicos no Município de Novo Xingu, conforme Decreto Nº028/2014, de 17 de julho de 2014, 

assinado anteriormente firmado entre as partes. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 

 

Fica acordado entre as partes que o contrato nº 009/2014, assinado dia 01 de janeiro de 2014 

esta recendido a contar do dia 31 de julho de 2014. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO 

 

 As partes concordam não haver qualquer tipo de indenização ou valores pendentes a serem 

pagos pela contratante em favor da contratada. 

 



 E por se acharem plenamente justos, combinados e contratados, firmam o presente em duas 

vias, de igual teor e forma com as testemunhas e tudo presente. 

 

 

 

 

 

      Novo Xingu - RS, 30 de julho de 2014. 

 

 

 

 

Contratada 

 

 

 

 

Contratante 

 

Testemunhas:1)____________________________  2)  _____________________________________ 


