
 
 
 
 
 
 
 
 

RESCISÃO CONTRATO EMERGENCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2021 

Rescisão do Contrato Emergencial para Prestação de Serviços nº 001/2021  

Contratante: MUNICÍPIO DE BOM JESUS   

Contratado: VANESSA SOLFOROSO PICCOLI 

                     CPF nº 048.159.169-93 

Finalidade: Rescisão de contrato de pessoa física, para prestação dos serviços de 

Enfermeira, para atender temporariamente a demanda do setor de saúde, 

mais precisamente no combate a epidemia do COVID-19 no Município de 

Bom Jesus.  

Vinculação:   Processo de Chamamento Público nº 001/2021  

 

Rescisão do Contrato administrativo que fazem entre si, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE BOM JESUS/SC, com sede na Rua Rogério Pessoa da Silva, nº 436, centro, 

inscrito no CNPJ/FM, sob o nº 11.391.482/0001-74, neste ato representado por sua Gestora, 

Mariza Angonese, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro, VANESSA 

SOLFOROSO PICCOLI, inscrito no CPF nº 048.159.169-93 , RG nº 4.454.710, COREN –SC 

Nº000.246.521, com endereço na Linha Passo Trancado, nº s/n - Interior , CEP 89820-000 – 

Município Xanxerê-SC, doravante denominada CONTRATADO, resolvem rescindir o presente 

contrato, por solicitação da parte da Contratada. 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente contrato tinha por objeto a contratação de pessoa física, devidamente habilitada 

para prestação dos serviços de Enfermeira, para atender temporariamente a demanda do 

setor de saúde, no enfrentamento a Pandemia do COVID-19, com carga horária de 40hs 

semanal. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO E DAS VERBAS RESCISÓRIAS 

Fica rescindo a prestação dos serviços mediante interesse da Contratada, de acordo com 

Requerimento sob protocolo nº 048/2021, a partir desta data. 

As verbas rescisórias serão pagas à contratada após o encerramento do mês de abril, 

conforme cálculo realizado pelo setor de contabilidade.  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO  

Para as questões decorrentes da execução deste termo de Rescisão fica eleito o Foro da 

Comarca de Xanxerê, Estado de Santa Catarina, com renúncia expressa de qualquer outro, por 

mais privilegiado ou especial que possa ser. 

 

E, por estarem assim justos e acordados firmam o presente, juntamente com duas (02) 

testemunhas, em três (03) vias de igual teor e forma, sem emendas e rasuras para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

Bom Jesus - SC, 16 de abril de 2021. 

 

MARIZA ANGONESE                                                         VANESSA SOLFOROSO PICCOLI 
Gestora                                                                               CPF nº 048.159.169-93 
Contratante                                                 Contratado 
 
 
 
Testemunhas:       
 
 
 
Rosane Siqueira                                                                      Eduardo João Trevisan 
CPF nº 015.656.939-65                                                           CPF nº 041.920.619-10 
 
 
 
Cinthia Schneider Pellegrini 
Procuradora Jurídica 
OAB/SC 43050 


