
TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº. 034/2019. 

 

  

Que celebram por este instrumento e na melhor forma do direito, de um 
lado, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO HERVAL, Rio Grande do Sul, com sede na Av. 
Getúlio Vargas, 753, neste município, inscrito no CNPJ sob nº. 92.406.511/0001-26, neste 
ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. LAURO RODRIGUES VIEIRA, portador 
da Carteira de Identidade nº. 3054952159, inscrito no CPF sob nº. 448.667.710-20, neste 
ato denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa IMK INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME, sociedade empresária limitada, inscrita no 
CNPJ sob nº. 08.764.222/0001-92, com sede na Av. Farrapos, 1326, Bairro Botucaraí, no 
município de Soledade/RS, neste ato representada por sua sócia administradora, Sra. 
IEDA MARIA KOCH BERTE, brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de 
Identidade nº. 9056064802 SSP/RS, inscrita no CPF nº. 653.966.500-87, doravante 
identificado como CONTRATADA, vêm, de comum acordo, com fulcro no 79, inciso II, da 
Lei nº. 8.666/93, bem como, com base na Súmula 473 do STF, dizerem que, devido a 
constatação de irregularidades do ponto de vista formal e de ordem de regularidade fiscal, 
contidas no processo licitatório que gerou a presente avença, objeto de identificação no 
Relatório nº. 10/2020 da Unidade Central de Controle Interno – UCCI datado de 
19/05/2020, resolveram pactuar a RESCISÃO AMIGÁVEL do Contrato nº. 57/2020, tendo 
como base do acordo, as disposições abaixo expostas: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA:    

Fica estabelecida a rescisão de comum acordo do citado contrato 
administrativo nº. 57/2020, firmado entre as partes na data de 18 de Março de 2020, tendo 
como objeto, a prestação dos serviços relacionados a regime de empreitada para 
ampliação do Prédio Industrial, conforme projeto encartado ao processo licitatório, sob a 
motivação principal, de ter a contratada apresentado por ocasião de seu cadastro e 
obtenção de certificado de registro de fornecedor, certidão municipal positiva, o que torna 
sua contratação eivada de vício de ilegalidade. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA: 

 

Devido ao fato dos serviços contratados ainda não terem sido iniciados pela 
CONTRATADA, bem como, não ter o CONTRATANTE realizado qualquer pagamento, 
declara a contratada, em caráter irrevogável e irretratável, que nada tem a reivindicar e/ou 
receber da municipalidade, restando pois, impedida futura reclamação relacionada ao 
presente instrumento. 

 

 
 
 
 



E, por estarem justos e acordados, firmam as partes o presente instrumento 
de rescisão, em duas vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de duas 
testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.   

 

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Herval, em 21 de Maio de 

2020. 

 

 

 
LAURO RODRIGUES VIEIRA 

                                   Prefeito Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
CONTRATANTE 

 
 
 

IEDA MARIA KOCH BERTE 
Sócia e Representante Legal 

CONTRATADA 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
____________________________ 
 
 
_____________________________ 
 

 

 

 


