
 

TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 04/2018 
 
 

CONTRATANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA, 
pessoa jurídica de direito público instituída pela Lei nº 12.378/10, de 31 de dezembro de 
2010, inscrito no CNPJ sob o n° 14.895.272/0001-01, com sede na Av. Prefeito Osmar 
Cunha, nº 260, Ed. Royal Business Center, 6º andar, Centro, CEP: 88.015-300, representado 
neste ato pela presidente, Sra. Patrícia Figueiredo Sarquis Herden, arquiteta e urbanista, 
portadora da Carteira de Identidade n° 18346723, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob 
n° 887.797.009-00, endereço eletrônico: presidente@causc.gov.br. 
 
 
CONTRATADA: CRICIÚMA ESCRITÓRIO VIRTUAL LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o n° 10.931.116/0001-06, com sede à Travessa Germano 
Magrin, nº 100, Edifício Parthenon, salas 501 e 502, Bairro Centro, em Criciúma/SC, CEP 
88802-090, representada neste Ato pela Sra. Tania Maria Colombo Esteves, CPF n° 
910.185.879-34, CI n° 3179588 SSP/SC, residente e domiciliada em Rua Imigrante Meller, 
1653 – Bairro Santa Augusta – Criciúma – SC – CEP 888805-300, endereço eletrônico (e-
mail): Tania Maria taniamaria@criciumabc.com.br. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Inciso I do art. 79 e inciso XII do art. 78, ambos da Lei nº 8.666/93 e 
Cláusula Décima Primeira do Contrato nº 04/2018 

 
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA, representado 
por sua presidente, Sra. Patrícia Figueiredo Sarquis Herden, usando das atribuições 
conferidas pela legislação vigente RESOLVE, na forma da Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores, RESCINDIR UNILATERALMENTE, o Contrato n° 04/2018 que foi 
firmado com a empresa CRICIÚMA ESCRITÓRIO VIRTUAL LTDA, o que fazem mediante as 
cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O presente termo de rescisão unilateral tem como objeto o encerramento do Contrato 
nº 04/1028, cujo objeto é a prestação de serviços de escritório e apoio operacional, com o 
fornecimento de sala compartilhada, não privativa, por 20 horas mensais, além das 4 horas 
mensais da sala de reuniões e plano de atendimento, na cidade de Criciúma/SC. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS MOTIVOS  
2.1. A rescisão contratual está pautada pela recente desnecessidade na prestação dos 
serviços, os quais eram utilizados pela Gerência de Fiscalização no exercício de suas 
atribuições, em razão da alteração na realidade fática das demandas de fiscalização do 
CAU/SC, que se concentram, neste momento, em outras regiões do Estado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DA RESCISÃO E FUNDAMENTAÇÃO 
3.1. A rescisão se dá de acordo com a Lei nº 8.666/1993, com fundamento no inciso XII do 
art. 78, por razões de interesse público, sem que a Contratada tenha incorrido nos motivos 
ensejadores da rescisão, razão pela qual faz-se a rescisão unilateral pautada no Inciso I do 
art. 79 e, ainda, de acordo com o previsto na Cláusula Décima Primeira do instrumento 
contratual pactuado. 
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CLÁUSULA QUARTA – DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 

4.1. Em obediência ao Parágrafo Único, do artigo 78, da Lei nº 8.666/1993 a rescisão está 
plenamente motivada e observou as garantias fundamentais do contraditório e ampla defesa, 
por meio do Ofício nº 195/2021/PRES/CAUSC encaminhado à contratada. 
 

CLÁUSULA QUINTA – DOS EFEITOS 

5.1. Encerra-se o Contrato nº 04/2018 no dia 31 de julho de 2021, de acordo com a ciência e 
manifestação da Contratada, sendo seus efeitos aplicados desde essa data. 
  
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo rescisório em via 
digital que, depois de lido, é assinado pelas representantes das partes, CONTRATANTE e 
CONTRATADA. 
 
 
 
Florianópolis/SC, 02 de agosto de 2021.  
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Patrícia Figueiredo Sarquis Herden  
Presidente do CAU/SC  
CONTRATANTE 
  
 

___________________________________ 
Sra. Tania Maria Colombo Esteves 
Criciúma Escritório Virtual  
CONTRATADA 
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