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TERMO DE EXTINCAO NQ 02/2021

TERMO DE  EXTINCAO CONTRATUAL QUE  ENTRE
SI  CELEBRAM  0  MUNIcfpIO  DE  BORBOREMA-
PREFEITURA  MUNICIPAL E  JEFFERSON  LUIS CAS-

SIANO DE SOuSA.

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, de urn lado, A PREFEITURA MU-
NICIPAL DE  BORBOREMA/PB,  Pessoa  Juridica  de Direito  Pdblico,  inscrito  no CNPJ  sob  nQ
09.070.400/0001-48,  sediado  na Av.  Governador Pedro  Moreno  Gondim, Centro,  Estado
da Paral'ba,  neste ato representada  pela  Prefeita Constitucional GILENE CANDIDO DA SIL-
VA    LEITE    CARDOSO,    brasileiro,    portador   da    identidade:    2267681,    SSP/PB,    CPF:
537.467.834-53,  com  endereco  na  Pra¢a  Sigismundo  Aranha,   nQ  199,  Centro,  CEP  n9
58.394-000, Borborema/PB; e do outro lado JEFFERSON Luls CASSIANO DE SOuSA, brasi-
leiro, porfador da  identidade n£ 53.560.992-9, SSP/SP, CPF ng 396.428.408-47, com ende-
reco na rua Projetada, s/n, centro, CEP n9 58.394-000, Borborema/PB; celebram entre si o

presente TERMO DE  EXTINCAO CONTRATUAL,  nos termos do  artigo  190,  11  da  Lei Com~
plementar  col/2008,  e  inciso  11  da  Clausula-D6cima-Primeira  do  Contrato  n9  14/2021;
tendo justo e acordado o que a seguir se cont6m:

C15usula Primeira: As partes, por este instrumento e na melhor forma de direito, formali-
zam a EXTINCA0 do respectivo Contrato n° 14/2021, em todos os seus termos, cl5usulas e
condi€6es,  como  de  fato  e  de  direito  extinto,  com  fundamento  no  inciso  11  da  Clausula
Decima-Primeira do mesmo instrumento contratual e no artigo  190,11 da  Lei Complemen-
tar 001/2008.

Clfusula Segunda: 0 Contrato extinguir-se-a sem direito a indeniza€6es, conforme C15usu-
la Decima-Primeira do Contrato n° 14/2021.

Clausula Terceira: Com a  presente Extincao, as partes se dao plena, ampla, geral,  irrevo-

gavel e irretratavel quitacao entre si,  para nada mais virem a exigir, reclamar, receber ou
pleitear, agora e em tempo algum, a qualquer tftulo, em jufzo ou fora dele, sobre o objeto
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Contrato.
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Clausula Quarta: Fica eleito o Foro da sede da CONTRATANTE, com exclusao de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer quest6es oriundas do presen-
te Termo de Extincao.

E  assim,  por estarem  de  acordo  com  os  termos  do  presente  lnstrumento,  ap6s  lido  e
achado  conforme, ambas as  partes o  assinam em  2(duas) vias de  igual forma  e teor  na

presen€a das testemunhas abaixo, extraindo-se as c6pias necessarias a sua execucao, nos
termos previstos na legislacao vigente.

Borborema/PB, 31 de marco de 2021.

2.          Testemunha:
Nome:
CPFr\..03D`b?f~?bh~bl
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