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TERMO DE RESCISÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI FAZEM 
 
 
 

de um lado o CISMAS – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO 
SAPUCAÍ, pessoa jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ 
nº 01.111.142/0001-99, com sede na Rua Antônio Simão 
Mauad, nº 301, bairro Pinheirinho, na cidade de Itajubá-MG, e 
de outro lado a empresa Empresa PAULO DOS SANTOS 
SIQUEIRA 77279476600, inscrita no CNPJ nº 
11.945.336/0001-43, representada por Paulo dos Santos 
Siqueira, portador do RG nº M 6813228 e do CPF 772.794.766-
00, estabelecida nesta cidade de Itajubá-MG, na Av. Cesário 
Alvim, nº 632, bairro Centro, mediante as seguintes cláusulas: 
 
 
 
 

PRIMEIRA. Que as partes acima qualificadas celebraram em data de 
01.10.2019, uma Ata de Registro de Preços nº 021/2019, oriunda do processo licitatório nº 
038/2019, sob a modalidade Pregão Presencial nº 010/2019, para prestação de serviços 
contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota do CISMAS com 
fornecimento de peças e acessórios novos e genuínos ou novos e originais de fábrica, 
com vigência de 12 (doze) meses após assinatura daquele instrumento. 
 
 
SEGUNDA. Que  as partes de livre acordo, sem cobrança de qualquer 
indenização ou multa à ambos contratantes, resolvem por fim a relação jurídica existente 
em relação à Ata de Registro de Preços, à partir da data de assinatura do presente termo, 
nos exatos termos do inciso II, do artigo 79, da Lei nº 8.666/93. 
 
Parágrafo único. O CISMAS se compromete a pagar todos os 
procedimentos já realizados até a presente data, nos termos e condições constantes da 
referida Ata. 
 
 
Terceira. As partes declaram nada mais ser devido em relação ao 
contrato rescindido, dano plena quitação reciprocamente para nada mais reclamarem. 
 
 
Quarta. Elegem as partes o foro competente de Itajubá – MG para 
dirimir eventual dúvida sobre o presente instrumento. 
 
 

http://www.cismas.mg.gov.br/
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 E por estarem justas e acordadas, assinam o presente 
termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, assinadas pelas 
testemunhas instrumentárias abaixo. 

 
 
 
Itajubá, 06 de abril de 2020. 
 

 
________________________________                     _____________________________ 
Consórcio Intermunicipal de Saúde   Paulo dos Santos Siqueira                  
dos Municípios da Microrregiâo do                                      77279476600 
Alto Sapucaí - CISMAS 
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