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TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.310.631/0001-72, 

isenta de inscrição estadual, com sede na Avenida Dona Nenela, nº 146, bairro JK, João 

Monlevade, CEP 35.930.672, neste ato representado por seu Presidente, Vereador Geraldo 

Camilo Leles Pontes, inscrito no CPF nº 679.215.076-20, RG: M – 4.172.177 e a empresa 

CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA EIRELI – LTDA (VALENET), situada na Rua Vitorino Dias, 

nº 60, Loja: 02, Bairro Centro, Ouro Preto/MG, CEP: 35.400-000, inscrita no CNPJ sob o nº 

14.164.310/0001-56, neste ato representada pela Sra. Claudete Aparecida Alvarenga, inscrita 

no CPF sob o nº 052.627.676-21, ajustam e celebram a RESCISÃO do Contrato de Prestação 

de Serviços nº 25/2016, firmado em 16 de novembro de 2016, com fundamento no art. 79, inciso 

II, da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica rescindido, a partir desta data, por ajuste entre as partes, o 
Contrato de Prestação de Serviços nº 25/2016, firmado em 16 de novembro de 2016, que tem por 
objeto a contratação de empresa para “prestação de serviços de acesso contínuo a internet, 
através de computadores, por meio de cabos, modems, fibras ópticas e roteadores que se fizerem 
necessários à prestação do serviço, para atender a Câmara Municipal de João Monlevade”. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato 

em destaque, nada mais tendo a reclamar uma da outra, relativamente às obrigações assumidas 

no Contrato ora rescindido, ressalvados os pagamentos devidos em virtude da prestação de 

serviços anteriores ao presente termo. 

 

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o 

presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo 

signatárias. 

 

João Monlevade, 26 de fevereiro de 2019. 
 

Contratante: 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 
Geraldo Camilo Leles Pontes 

 

Contratada: 
 

CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA EIRELI 
 

Testemunhas:  
 
_________________________________  _________________________________ 
Nome:                                                                       Nome: 
CPF:        CPF: 
 


