
TERMO DE RECISÃO EM COMUM ACORDO AO CONTRATO Nº052/2015, DE SERVIÇOS 
DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIARES 

 
  

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, sito na Avenida Emilio Knaak, 1160, na cidade 

de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. GODOFREDO 
CLÁUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, portador do CPF n.º489.300.080-20, residente e 

domiciliado na Rua 25 DE Julho cidade de Novo Xingu – RS, doravante denominado apenas 

CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa ADEMIR STREB - ME, inscrita no CNPJ Nº 

01.383.958/0001-71, com sede na Avenida das Palmeiras Nº 1382, no município de Três Palmeiras - 

RS, representada neste ato pelo Sr. ADEMIR STREB, brasileiro, casado, comerciante, residente e 

domiciliado Rua C Nº 60, na cidade de Três Palmeiras - RS, portador do CPF nº 641.714.340/68, 

cédula de identidade n.º 4052235779, doravante denominada CONTRATADA, de comum acordo e 

amparado na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, DECLARAM pelo presente 

instrumento e na melhor forma de direito, ter justo e contratado, entre si a rescisão contratual dos 

serviços coleta e transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares constantes na licitação modalidade 

Pregão Presencial n.º 005/2015, constante do Processo nº 135/2015 e consoante as cláusulas e 

condições que se enunciam a seguir: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
A presente rescisão é firmada com a concordância de ambas as partes e de comum acordo entre 

Contratante e Contratada, tendo em vista a dificuldade financeira do Município. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO 
As partes concordam não haver qualquer tipo de indenização ou valores pendentes a serem pagos pela 

Contratante em favor da Contratada. 

 

     E, por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com duas testemunhas, 

em 02 vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 

 

Novo Xingu – RS, 21 de dezembro de 2015. 

 

 

 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN ADEMIR STREB 
Prefeito Municipal - Contratante        Contratada 

 

 


