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TERMO DE RESCISÃO DE CESSÃO DE 
USO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS E A EMPRESA 
VIDEIRAMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. 
 

 

O MUNICÍPIO DE CANOINHAS, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede na Rua Felipe Schmidt, 10, 

centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, Sr. Renato 

Jardel Gurtinski, portador do CPF n.º 003.649.429-16, e do outro lado a empresa 

VIDEIRAMED COMÉRCIO E MANUTNÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 

LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 10.825.308/0001-20, neste ato representada por sua 

sócia, Sra. Olivia Gonçalves, inscrita no CPF sob o n.º 660.152.949-49, têm justos e 

firmados entre si este TERMO DE RESCISÃO DE CESSÃO DE USO, oriundos da 

Lei Municipal n.º 5.259/2014, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

O presente termo tem por objeto a rescisão do Termo de Cessão de Uso, 

oriundo da Lei Municipal n.º 5.259/2014, que tem por finalidade a cessão de uso à 

empresa VIDEIRAMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MÉDICOS LTDA. de uma área de 1.250,00 m² (mil e duzentos e cinquenta metros 

quadrados), parte de uma área maior com 239.797,00 m² (duzentos e trinta e nove 

mil, setecentos e noventa e sete metros quadrados), situado no Bairro Campo da 

Água Verde, de propriedade do patrimônio público municipal, matriculada junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o n.º 13.449. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

 

Por força da presente rescisão, as partes acima descritas dão por terminado o 

Termo de Cessão de Uso de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a 
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reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às 

obrigações assumidas no ajuste ora rescindidas, devendo o imóvel retornar à posse 

do Município de Canoinhas após a assinatura do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO 

 

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente a 

Comarca de Canoinhas/SC. 

 

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

assinam as partes o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 

juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

 

Canoinhas/SC, 23 de março de 2022. 

 

 

  

RENATO JARDEL GURTINSKI 

Prefeito em exercício 

 

 

 

OLIVIA GONCALVES                  -            

                                                               Sócia                                                             

        

 

Testemunhas:  

  

_________________________                    _________________________ 

Nome:            Nome:      

CPF:             CPF:                                  


