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TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO NO 22312016,
coNïRATAçÃo oe EMpRESA pARA loceçÃo oe
AMBULANCIA, TIPO A, SEM CONDUTOR, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL
DE sAúoe, euE cELEBRAM
uuucípro Do
pAUusrA E
EMpRESA pALLto couÉRcto E
SERV!çOS LTDA. - EPP, NA FORMA ABAIXO:

A

o

O wtUNICíplO DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon
Magalhâes, s/no, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408.839/0001-17, por meio do
Fundo Municipal de Saúde, instituído sob o CNPJ n" 09.251 .115|OOO1-23, com sede à Avenida Geraldo
Pinho Alves, no 222, Maranguape ll, Paulista/PE, neste ato representado, nos termos do Decreto Municipal
no 2012017, pela Secretária de Saúde nomeada através da Portaria no 00412017, Sra. Fabiana Damo
BernaÉ, brasileira, divorciada, odontóloga, inscrita no CRO-PE sob o no PE-CD-91ô0, portadora Cédula de
ldentidade no 7.032.504 SDS/PE inscrito no CPF/MF sob o no 059.682.224-33, residente e domiciliada na
cidade de Recife/PE, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa
PÁLLIO cOMÉRctO E SERVIçOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o no 01.838.829/0001-20, com sede na Rua Samuel farias,229, Santana, Recife/PE, CEP: 52.060430,
neste ato representada pelo seu administrador, Sr. João Miguel de Aguiar Neto, brasileiro, casado,
empresário, portador da Cédula de ldentidade n" 3.483.719 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o no
686.165.384-53, residente e domiciliado à Rua Guedes Pereira, 180, Apt. 501, Casa Amarela, Recife/PE,
doravante denominada simplesmente DISTRATADA, resolvem por mútuo consenso DISTRATAR a partir
de Í1 de junho 2020, considerando os motivos expostos no Ofício no70'112020 -SAF/GABE/FIN, emitido
pela Secretaria de Saúde, a qual solicita a formalização do distrato ao Contrato no 22312016, que tem
como objeto a locação de ambulância (tipo A) sem condutor, para atender as necessidades do Fundo
Municipal de Saúde, cujo valor total é de R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais),
conforme descrição constante no citado Contrato. No tocante aos demais efeitos do Contrato n'22312016,
de acordo com o Ofício no70112020 -SAF/GAB/FIN, justifica-se a necessidade do distrato contratualvisto
não ter mais interesse da Secretaria de Saúde na locação das mesmas, bem como o novo contrato vigente
para execução. Declara as partes, para todos os fins de direito, que não tem mais nada a reclamar, em juÍzo
ou fora dele. no oue
à prestação do serviço anteriormente contratado.

E por estarem assim
foryna, para um só

acordo, firmam o presente instrumento em 04 (quatro)vias de igual teor e
ico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas que, ao final, também o

subscrevem.

junho de 2020.
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EXTRATO DO TERMO DE DISTRATO AO CONTRATO N" 223/2016
TERMO DE DISTRATO
N" CONTRATO:22312016
PROCESSO LICITATORIO No: 02012016
MODALIDADE: Pregão Presencial n" 00712016

FUNDAMENTIçÃO LEGAL:

Art.57

,ll,

da Lei 8.66611993 e suas posteriores alrerações.

CONTRATADO: PÁLLIO COMERCTO E SERVrÇOS LTDA
CNPJ/IVIF:

0 I .83

-

Epp.

8.8291000 I -20

OBJETO: Resolvem por mútuo consenso DISTRATAR a partir de I I

juúo

2020, considerando os motivos
expostos no Ofïcio n" 70112020 - SAF/GAB/FIN, emitido pela Secretaria de Saúde, a qual solicita a formalização
do distrato ao Contrato no22312016, que tem como objeto a locação de ambulância (tipo A) sem condutor, para
atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, cujo valor total é de R$ 576.000,00 (quiúentos e setenta e
seis mil reais), conforme descrição constante no citado Contrato. No tocante ass demais efeitos do Contrato n"
223/2016, de acordo com o Ofïcio n" 70112020 - SAF/GABE/FIN, justifica-se a necessidade do distrato contratual
visto não ter mais interesse da Secretaria de Saúde na locação das nlesmas, bem como o novo contrato vigente
para execução. Declara as partes, para todos os fins de direito, que não tem mais nada a reclamar, em juízo ou fora
dele, no que se referè à prestação do serviço anteriormente contratado.
de

ASSINATUR A: 1010612020.
Paulista.rPE, l0 de junho de 2020.
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FABIANA DAMO BERNART
Secretária de Saúde

PUBLTCAçÃO nO DIÁRIO OFTCTAL
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