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EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 014/2019 

 
PROC. ADM. Nº 031/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

PARTES      
Distratante: MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA 
Distratada: R. G. PINHEIRO EIRELI 

OBJETO 
O presente termo tem por finalidade a promoção da 

rescisão do contrato firmado junto a empresa R. G. Pinheiro Eireli por ato 
unilateral da Administração, visando a consecução Convênio 879865/2018 
na realização do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC e 
preservação de suas regras. 

 
Por se tratar de convênio na qual a execução 

depende da aprovação do Ministério do Esporte, não houve a devida 
aprovação ensejando a rescisão total do objeto do presente contrato que 
importa no valor de R$ 18.301,26 (Dezoito Mil Trezentos e um Reais e Vinte 
e Seis Centavos). 

 
A rescisão por ato unilateral resguarda á distratada 

o direito ao contraditório e a ampla defesa nos prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da publicação do presente termo, sendo assegurado desde já 
vistas ao todo o processo aos interessados. 

 
Regência: art. 77, 78, XII, art. 79, I, § 1º, art. 109, I, 

“e”, §§ 1º e 5º todos da Lei Federal nº 8666/93. 
 
Para dirimir as questões decorrentes da execução 

deste Termo de Rescisão, fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Porã, 
Estado de MATO GROSSO DO SUL, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegio ou especial que possa ser. 

 
ASSINANTE  
Distratante:     Alexandrino Arévalo Garcia 
Aral Moreira - MS, 23 de Julho de 2019. 

 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 018/2019 

 
PROC. ADM. Nº 031/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

PARTES      
Distratante: MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA 
Distratada: MALHARIA E CONFECÇÕES SORAYA 

EIRELI ME 

OBJETO 
O presente termo tem por finalidade a promoção da 

rescisão do contrato firmado junto a empresa Malharia e Confecções Soraya 
Eireli ME por ato unilateral da Administração, visando a consecução 
Convênio 879865/2018 na realização do Programa Esporte e Lazer da 
Cidade – PELC e preservação de suas regras. 

 
Por se tratar de convênio na qual a execução 

depende da aprovação do Ministério do Esporte, não houve a devida 
aprovação ensejando a rescisão total do objeto do presente contrato que 
importa no valor de R$ 29.502,00 (Vinte e Nove Mil Quinhentos e Dois 
Reais). 

 

A rescisão por ato unilateral resguarda á distratada 
o direito ao contraditório e a ampla defesa nos prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da publicação do presente termo, sendo assegurado desde já 
vistas ao todo o processo aos interessados. 

 
A rescisão por ato unilateral resguarda á distratada 

o direito ao contraditório e a ampla defesa nos prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da publicação do presente termo, sendo assegurado desde já 
vistas ao todo o processo aos interessados. 

 
Regência: art. 77, 78, XII, art. 79, I, § 1º, art. 109, I, 

“e”, §§ 1º e 5º todos da Lei Federal nº 8666/93. 
 
Para dirimir as questões decorrentes da execução 

deste Termo de Rescisão, fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Porã, 
Estado de MATO GROSSO DO SUL, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegio ou especial que possa ser. 

 
ASSINANTE  
Distratante:     Alexandrino Arévalo Garcia 
Aral Moreira - MS, 23 de Julho de 2019. 

 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 019/2019 

 
PROC. ADM. Nº 031/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

PARTES      
Distratante: MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA 
Distratada: PADARIA E CONFEITARIA SABOR E 

SABORES EIRELI ME 

OBJETO 
O presente termo tem por finalidade a promoção da 

rescisão do contrato firmado junto a empresa Padaria e Confeitaria Sabor e 
Sabores Eireli ME por ato unilateral da Administração, visando a 
consecução Convênio 879865/2018 na realização do Programa Esporte e 
Lazer da Cidade – PELC e preservação de suas regras. 

 
Por se tratar de convênio na qual a execução 

depende da aprovação do Ministério do Esporte, não houve a devida 
aprovação ensejando a rescisão total do objeto do presente contrato que 
importa no valor de R$ 8.900,00 (Oito Mil e Novecentos Reais). 

 
 
A rescisão por ato unilateral resguarda á distratada 

o direito ao contraditório e a ampla defesa nos prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da publicação do presente termo, sendo assegurado desde já 
vistas ao todo o processo aos interessados. 

 
Regência: art. 77, 78, XII, art. 79, I, § 1º, art. 109, I, 

“e”, §§ 1º e 5º todos da Lei Federal nº 8666/93. 
 
Para dirimir as questões decorrentes da execução 

deste Termo de Rescisão, fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Porã, 
Estado de MATO GROSSO DO SUL, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegio ou especial que possa ser. 

 
ASSINANTE  
Distratante:     Alexandrino Arévalo Garcia 
 
Aral Moreira - MS, 23 de Julho de 2019. 
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EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 020/2019 

 
PROC. ADM. Nº 031/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

PARTES      
Distratante: MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA 
Distratada: MAVI – MATERIAL ESCOLAR LTDA 

OBJETO 
O presente termo tem por finalidade a promoção da 

rescisão do contrato firmado junto a empresa Mavi – Material Escolar LTDA 
por ato unilateral da Administração, visando a consecução Convênio 
879865/2018 na realização do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC 
e preservação de suas regras. 

 
Por se tratar de convênio na qual a execução 

depende da aprovação do Ministério do Esporte, não houve a devida 
aprovação ensejando a rescisão total do objeto do presente contrato que 
importa no valor de R$ 23.500,02 (Vinte e Três mil Quinhentos Reais e dois 
Centavos). 

 
A rescisão por ato unilateral resguarda á distratada 

o direito ao contraditório e a ampla defesa nos prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da publicação do presente termo, sendo assegurado desde já 
vistas ao todo o processo aos interessados. 

 
Regência: art. 77, 78, XII, art. 79, I, § 1º, art. 109, I, 

“e”, §§ 1º e 5º todos da Lei Federal nº 8666/93. 
 
Para dirimir as questões decorrentes da execução 

deste Termo de Rescisão, fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Porã, 
Estado de MATO GROSSO DO SUL, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegio ou especial que possa ser. 

 
 
ASSINANTE  
Distratante:     Alexandrino Arévalo Garcia 
 
Aral Moreira - MS, 23 de Julho de 2019. 

 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 021/2019 

 
PROC. ADM. Nº 031/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

PARTES      
Distratante: MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA 
Distratada: L. ALVES DA SILVA ME 

 

OBJETO 
O presente termo tem por finalidade a promoção da 

rescisão do contrato firmado junto a empresa L. Alves da Silva ME por ato 
unilateral da Administração, visando a consecução Convênio 879865/2018 
na realização do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC e 
preservação de suas regras. 

 
Por se tratar de convênio na qual a execução 

depende da aprovação do Ministério do Esporte, não houve a devida 
aprovação ensejando a rescisão total do objeto do presente contrato que 
importa no valor de R$ 1.100,65 (Mil e Cem Reais e Sessenta e Cinco 
Centavos). 

 

 
A rescisão por ato unilateral resguarda á distratada 

o direito ao contraditório e a ampla defesa nos prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da publicação do presente termo, sendo assegurado desde já 
vistas ao todo o processo aos interessados. 

 
Regência: art. 77, 78, XII, art. 79, I, § 1º, art. 109, I, 

“e”, §§ 1º e 5º todos da Lei Federal nº 8666/93. 
 
Para dirimir as questões decorrentes da execução 

deste Termo de Rescisão, fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Porã, 
Estado de MATO GROSSO DO SUL, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegio ou especial que possa ser. 

 
ASSINANTE  
Distratante:     Alexandrino Arévalo Garcia 
 
Aral Moreira - MS, 23 de Julho de 2019. 

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº 022/2019 

 
PROC. ADM. Nº 031/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

PARTES      
Distratante: MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA 
Distratada: FABRICIO WIGGERS ME 

 

OBJETO 
O presente termo tem por finalidade a promoção da 

rescisão do contrato firmado junto a empresa Fabricio Wiggers ME por ato 
unilateral da Administração, visando a consecução Convênio 879865/2018 
na realização do Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC e 
preservação de suas regras. 

 
Por se tratar de convênio na qual a execução 

depende da aprovação do Ministério do Esporte, não houve a devida 
aprovação ensejando a rescisão total do objeto do presente contrato que 
importa no valor de R$ 24.796,14 (Vinte e Quatro Mil Setecentos e Noventa 
e Seis Mil e Quatorze Centavos). 

 
 
A rescisão por ato unilateral resguarda á distratada 

o direito ao contraditório e a ampla defesa nos prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da publicação do presente termo, sendo assegurado desde já 
vistas ao todo o processo aos interessados. 

 
Regência: art. 77, 78, XII, art. 79, I, § 1º, art. 109, I, “e”, §§ 1º e 5º todos da 
Lei Federal nº 8666/93.  

 
Para dirimir as questões decorrentes da execução 

deste Termo de Rescisão, fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Porã, 
Estado de MATO GROSSO DO SUL, com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegio ou especial que possa ser. 

 
 
ASSINANTE  
Distratante:     Alexandrino Arévalo Garcia 
 
 
Aral Moreira - MS, 23 de Julho de 2019. 
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