
Estado de Mato Grosso 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM  
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS 
 CNPJ 03.238.581/0001-92  

 

 

 
Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras-Novo São Joaquim-MT 
CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158 
Site:www.novosaojoaquim.mt.gov.br 
Webmail: licitacao@novosoajoaquim.mt.gov.br 

 
 Página 1 de 2 

 

RESCISÃO DO CONTRATO Nº 03/2019, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
GESTÃO E GERENCIAMENTO DE FROTAS POR SISTEMA DE GESTÃO 
AUTOMOTIVA, O QUAL REÚNA DIVERSOS MÓDULOS OPERACIONAIS CAPAZES 
DE PRESTAR SERVIÇOS DE CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO DE CONSUMO DE 
COMBUSTÍVEIS, MONITORAMENTO E LOCALIZAÇÃO VIA SATÉLITE, 
FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTAS COM 
GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS POR 
INTERMEDIAÇÃO EM REDE CREDENCIADA, ACOMPANHAMENTO E REGULAÇÃO 
DE CONTRATOS COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS BEM COMO GERAÇÃO DE 
TABELAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM E A EMPRESA SAGA 
COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA. 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 
 

O MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede administrativa à Rua Cachoeira da Fumaça, № 77, devidamente inscrito 
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ sob o № 
03.238.581/0001-92, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito 
Municipal Senhor ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO, brasileiro, divorciado, pecuarista, residente e 
domiciliado à Rua Cabral de Melo, n° 519, Jardim Boa Esperança, nesta cidade, portador do RG 
n° 7317805/SSP-SP e CPF n° 724.681.908-82, doravante denominada simplesmente de 
DISTRATANTE, e a empresa SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 05.870.713/0001-20, Inscrição estadual nº 133348083 sito a Rua 
Oriente Tenuta, nº 09, Qd 01 Bairro Consil, CEP: 78.048-450, na cidade de Cuiabá- MT, 
representada neste ato por sua representante legal a Srª. Eleide Maria Correa, brasileira, 
empresaria, portadora da RG nº 607983/SSP- MT e CPF nº 317.873.121-00, residente e 
domiciliada na cidade de Cuiabá-MT, chamado simplesmente de DISTRATADA, resolve em 
conformidade com Contrato nº 03/2019, promover de Forma Unilateral a Rescisão de Contrato de 
empresa de gestão e gerenciamento de frotas por sistema de gestão automotiva, o qual reúna 
diversos módulos operacionais capazes de prestar serviços de controle e intermediação de 
consumo de combustíveis, monitoramento e localização via satélite, fiscalização de manutenção 
preventiva e corretiva de frotas com gerenciamento de fornecimento de peças e serviços por 
intermediação em rede credenciada, acompanhamento e regulação de contratos com emissão de 
relatórios bem como geração de tabelas para prestação de contas aos órgãos de controle, que se 
regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente (de acordo com o artigo 
nº. 470 do Código Civil). 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DA RESCISÃO 

 
1. A presente rescisão tem como OBJETO, o rompimento do Contrato nº 03/2019 celebrado entre 
as partes supramencionadas. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONSIDERAÇÕES DA RESCISÃO 
 

2.1. O Município de Novo São Joaquim resolve, nesta data, em cumprimento as obrigações 
determinados no contrato original nº 03/2019, nas razões de suas faculdades, em dissolver de 
forma unilateral quaisquer direitos e obrigações oriundas do contrato de contratação de empresa 
de gestão e gerenciamento de frotas por sistema de gestão automotiva, o qual reúna diversos 
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módulos operacionais capazes de prestar serviços de controle e intermediação de consumo de 
combustíveis, monitoramento e localização via satélite, fiscalização de manutenção preventiva e 
corretiva de frotas com gerenciamento de fornecimento de peças e serviços por intermediação em 
rede credenciada, acompanhamento e regulação de contratos com emissão de relatórios bem 
como geração de tabelas para prestação de contas aos órgãos de controle, firmado entre as 
mesmas, de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro ou obrigacionais contidos 
no mesmo. A mencionada Rescisão se faz necessária em Cumprimento com a DETERMINAÇÃO 
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. 
 
2.2. Em cumprimento ao que determina A Cláusula Décima – Dos casos de Rescisão do 
contrato original. 
2.3. Todas as cláusulas e condições contidas no presente contrato restam desde já distratados. 
2.4. Afirmam por este e na forma de direito, dando total e irrestrita quitação sobre todos os direitos 
e obrigações oriundos do contrato, não havendo quaisquer pendências recíprocas a partir da data 
da assinatura e publicação deste Termo de Rescisão. 
2.5. Assim seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro do DISTRATANTE e 
do DISTRATADO, firmando inclusive que, em função dos termos do presente, resta vedado 
pleitear judicial ou extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do referido 
contrato ou concernente ao presente distrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

3.1. O presente distrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo. 
3.2. Faz parte do presente instrumento fotocópia autenticada do contrato original. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO 

 
4.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Novo São Joaquim – MT, com recusa expressa de qualquer 
outro por mais privilegiado que seja para dirimir as dúvidas oriundas desta RESCISÃO. 

 
Por estarem justos e distratados mutuamente assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma para todos os efeitos legais, juntamente com duas testemunhas idôneas e 
civilmente capazes. 

 
                                                                   Novo São Joaquim – MT, 23 de abril de 2019 

 
 
 

_________________________________ 
ANTÔNIO AUGUSTO JORDÃO 

PREFEITO MUNICIPAL 
DISTRATANTE 

 
 
 

______________________________________________ 
SAGA COMÉRCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA  

E INFORMATICA LTDA        


