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TERMO Nº 08/2016 
 
 
 

TERMO DE RESCISÃO BILATERAL CONSENSUAL 
 DO CONTRATO DCL Nº 25/2015 (Pregão Presencial nº 17/2015) 

 
 
 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Independência, 
nº 100, Centro, cidade de Rafard, Estado de São Paulo, CEP 13.370-000, inscrita no CNPJ sob o nº 
44.723.757/0001-89, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. ANTONIO CESAR RODRIGUES 
MOREIRA, portador do RG nº ▓▓▓▓▓▓▓▓ SSP/SP, e do CPF/MF nº ▓▓▓▓▓▓▓▓, denominado 
CONTRATANTE; 
 
 
 
 
E a empresa ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI–ME, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede na Rua Milton José Robusti, nº 75, 9º andar, Jardim Botânico, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo, CEP 14.021-613, inscrita no CNPJ sob o nº 12.826.444/0001-60, representada neste ato por ANDRÉ LUIZ 
BIASSI GRABOSWSQUI, portadora do RG nº ▓▓▓▓▓▓▓▓ SSP/SP, e do CPF/MF nº ▓▓▓▓▓▓▓▓, 
denominada CONTRATADA; 
 
 
 
 
CONSIDERANDO a solicitação formal protocolada pela empresa cima qualificada, por meio do qual foi requerida 
rescisão bilateral consensual do Contrato DCL nº 25/2015 (Pregão Presencial nº 17/2015), haja vista que a 
CONTRATADA protocolou nesta Municipalidade, na data de 15/abr/2016, sob o nº 348/1/2016, sua Carta 
contendo as explicações que o leva a solicitar a rescisão contratual amigável com a CONTRATANTE, sob a 
alegação de que “ ... sobreveio o grande revés no cenário político/financeiro, prejudicando de forma generalizada a 
Contratada, que vem encontrando grandes dificuldades financeiras em manter as condições inicialmente 
pactuadas, bem como esclarecer que os estabelecimentos comerciais credenciados pela Contratada, na cidade do 
Contratante, visando dar atendimento às exigências de referido contrato, vem apresentando resistências no que 
concerne aos prazos de pagamentos e sistema de operação do cartão alimentação, o que vem causando 
transtornos e dificultando a continuidade da execução do contrato, uma vez que esses estabelecimentos, por 
vezes, se recusaram a aceitar o cartão alimentação dos servidores sob a alegação de atraso nos pagamentos, 
....”; 
 
 
 
CONSIDERANDO o parecer exarado pela Procuradoria Jurídica entendendo legítimo o pleito formulado e 
recomendando a rescisão bilateral consensual, visto ser essa a medida que melhor prestigiará o interesse público, 
para se promover a continuidade da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTÃO 
ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS; 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
 
 
1. Fica imediatamente rescindido bilateral e consensualmente o Contrato DCL nº 25/2015 (Pregão 
Presencial nº 17/2015), firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD, e a empresa ECOPAG 
ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI–ME, cujo objeto refere-se a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO DESTINADOS AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS” conforme especificações e quantidades constantes no ANEXO I, TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
 
2. A presente rescisão quita, integral e completamente todas as obrigações provenientes do Contrato DCL 
nº 25/2015 (Pregão Presencial nº 17/2015), não gerando quaisquer eventuais ônus ou responsabilidades 
posteriores à PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD, salvo ocorrências supervenientes a assinatura desse 
Termo, se comprovada culpa de alguma das partes. 

 
 
 

2.1. Todos os créditos e débitos pertinentes aos serviços prestados durante o período de vigência do Contrato 
DCL nº 25/2015 (Pregão Presencial nº 17/2015), estão cabalmente resolvidos, não restando absolutamente nada 
pendente a resolver, ou a compensar; ou seja: 
 
 
 
A Contratada possui um crédito junto a Administração, no valor de R$ 66.278,45 (sessenta e seis mil duzentos e 
setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), representados através da Nota Fiscal nº 2335, já devidamente 
empenhada para pagamento, sendo que os servidores possuem um saldo no importe de R$ 31.189,64 (trinta e um 
mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) em seus cartões para consumo perante o comércio 
credenciado, sendo que este último valor deverá ser abatido do valor a ser pago à Contratada; ou seja, 
promovendo-se as devidas compensações e cancelamentos respectivos, liberar-se-á do valor do empenhado, 
para pagamento à Contratada, o valor de R$ 35.088,81 (trinta e cinco mil e oitenta e oito reais e oitenta e um 
centavos), sendo que o valor abatido (R$ 31.189,64 - trinta e um mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e 
quatro centavos) deverá ser disponibilizado aos funcionários que ainda não utilizaram seus cartões, total ou 
parcialmente. 
 
 
O valor de R$ 700.085,38 (setecentos mil e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), correspondem ao valor 
cancelado e referente ao saldo da Licitação respectiva.  
 

 
 

2.2. Com a assinatura do presente Termo, as partes dão-se mútua e irrevogável quitação em relação aos serviços 
prestados no período de vigência do Contrato DCL nº 25/2015 (Pregão Presencial nº 17/2015). 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
 
3. Fica eleito o foro da Comarca de Capivari/SP, para solução de qualquer pendência decorrente do presente 
Termo. 
 
 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo qualificadas. 
 
 
 
 

Rafard, 15 de Abril de 2016. 
 
 
 
 
 

ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA 
Prefeito 

 
 
 
 
 

ECOPAG ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI–ME 
CNPJ sob o nº 12.826.444/0001-60 

 
 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 
_______________________________________ 
Nome: MARCEL LUIS BERTELLI 
RG nº ▓▓▓▓▓▓▓▓ 
CPF nº ▓▓▓▓▓▓▓▓ 
 
 
 
________________________________________ 
Nome: MATHEUS BARRATELLA 
RG nº ▓▓▓▓▓▓▓▓ 
CPF nº ▓▓▓▓▓▓▓▓ 
  


