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Diário Oficial do Município  
ADMINISTRAÇÃO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA NEIDE SUELY MUNIZ COSTA - PREFEITA  

ANO I - Nº. 184 – PEDRO AVELINO/RN SEXTA-FEIRA 29 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
 

  

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 110/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  CARLAS SIMONE DE MENESES, brasileira(o), 

Função Professora, Residente e Domiciliado(o) na Rua das Azaleias, № 12 -, Pedro Avelino/RN, 

CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №1.565.925 e do CPF: № 022.494.544-00 

doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 03 de Julho de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmado em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    CARLAS SIMONE DE MENESES 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

PUBLICAÇÕES 
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O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 024/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  DIVANILDA DANTAS RODRIGUES, brasileira(o), 

Função Professora, Residente e Domiciliado(o), Conjunto Donatile Costa, № 101-, Pedro 

Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №1.078.450 e do CPF: № 

851.253.854-68doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    DIVANILDA DANTAS RODRIGUES 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 014/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  ELISANGELA MEDEIROS DE OLIVEIRA, 

brasileira(o), Função Professora, Residente e Domiciliado(o), na Praça Cônego Antônio Antas, № 

380, Bairro Centro-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade 

№1.477.594 e do CPF: № 970.947.904-06doravante designados Distratante e Distratada 

respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 
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Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA   ELISANGELA MEDEIROS DE OLIVEIRA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 018/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  EDCLESIA MARIA DE OLIVEIRA, brasileira(o), 

Função Professora, Residente e Domiciliado(o) na Rua Epitácio Pessoa, №395, Centro-, Pedro 

Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №2.700.400 e do CPF: № 

068.876.284-06doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: a rescisão unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 
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NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    EDCLESIA MARIA DE OLIVEIRA 
DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 005/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCA DAS CHAGAS CAMARA DE SOUZA, 

brasileira(o), Função Professora Auxiliar, Residente e Domiciliado(o), na Rua Justino Xavier de 

Souza, № 209, Bairro Centro-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de 

Identidade №1.865.418 e do CPF: № 012.314.954-13doravante designados Distratante e 

Distratada respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA   FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUZA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATOS 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 013/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 
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de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCA DE FATIMA ARAUJO PEREIRA, 

brasileira(o), Função Professora, Residente e Domiciliado(o) noAssentamento Nova Conquista, 

Zona Rural-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №1.303.520 

e do CPF: № 806.862.724-00doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos 

motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    FRANCISCA DE FATIMA A. PEREIRA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATOS 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 026/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCA DENISE DA TRINDADE CARNEIRO, 

brasileira(o), Função Merendeira, Residente e Domiciliado(o) no Assentamento Nova Esperança, 

Zona Rural-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №1.371.885 

e do CPF: № 806.871.724-20doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos 

motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 
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Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA   FRANCISCA DENISE DA T. CARNEIRO 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 006/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCA ELEONEIDE DA SILVA, brasileira(o), 

Função Professora Auxiliar, Residente e Domiciliado(o) na Rua Justino Xavier de Souza, № 159, 

Centro-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №2.135.885 e 

do CPF: № 057.049.864-39doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos 

motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    FRANCISCA ELEONEIDE DA SILVA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  
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CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 007/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCA FRANCIEIDE LEOCADIO, 

brasileira(o), Função Professora Auxiliar, Residente e Domiciliado(o) na Rua das Azaleias, № 69-, 

Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №2.854.482 e do CPF: 

№ 078.172.194-60doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    FRANCISCA FRANCIEIDE LEOCADIO 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 040/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCA JACINTO ALVES FORTUNATO, 

brasileira(o), Função Professora, Residente e Domiciliado(o) noAssentamento Bom Jesus, Zona 

Rural-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №890.375 e do 

CPF: № 527.292.654-49doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos 

motivos a seguir expostos: 



8 
 

http://pedroavelino.rn.gob.br/diario-oficial/ 

Cláusula primeira: fica Distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA   FRANCISCA JACINTO A. FORTUNATO 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 25/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCA MAYARA VITOR DA SILVA, 

brasileira(o), Função Secretária Escolar, Residente e Domiciliado(o) na Rua João Pessoa, № 276, 

Distrito de Baixa do Meio -, Pedro Avelino/RN, CEP: 59598.000, portador(a) da Cédula de 

Identidade №2.904.801 e do CPF: № 101.745.444-21doravante designados Distratante e 

Distratada respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 
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NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    FRANCISCA MAYARA V. DA SILVA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 009/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCA TEODORA DE ALMEIDA FONSECA, 

brasileira(o), Função Professora Auxiliar, Residente e Domiciliado(o) na Fazenda São Pedro, Zona 

Rural -, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №610.432 e do 

CPF: № 357.569.504-00, doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos 

motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA   FRANCISCA TEODORA DE A. FONSECA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 
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Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 027/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCO CANINDE DA SILVA, brasileira(o), 

Função Auxiliar de Serviços Gerais, Residente e Domiciliado(o) na ComunidadeAroeira, Zona 

Rural-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №1.012.769 e do 

CPF: № 968.792.974-04doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos 

motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    FRANCISCO CANINDE DA SILVA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 082/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCO CANINDE SANTANA, brasileira(o), 

Função VIGIA, Residente e Domiciliado(o) na Rua Raimundo Cavalcanti,Conjunto Pedro Melo-, 

Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №1.143.951 e do CPF: 

№ 489.310.474-87, doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos 

a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 
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Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    FRANCISCO CANINDE SANTANA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 021/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCO CLECIO ARAUJO SILVA, 

brasileira(o), Função Professor, Residente e Domiciliado(o) noAssentamento Nova Conquista, 

Zona Rural-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №1.071.178 

e do CPF: № 652.964.604-30doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos 

motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    FRANCISCO CLECIO A. SILVA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  
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1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 022/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  IOLANDA BEZERRA DE SENA, brasileira(o), 

Função Professora, Residente e Domiciliado(o) na Rua do Sábia, №54-, Pedro Avelino/RN, CEP: 

59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №612.085 e do CPF: № 897.317.864-

49doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA     IOLANDA BEZERRA DE SENA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATOS 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 029/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  IRANI RAIMUNDA COSTA SILVA, brasileira(o), 

Função Auxiliar de Serviços Gerais, Residente e Domiciliado(o) na Rua José Teixeira, № 80, Bairro 

São Francisco-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade 
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№2.164.843 e do CPF: № 012.376.384-37doravante designados Distratante e Distratada 

respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    IRANI RAIMUNDA COSTA SILVA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 030/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  JOSÉ EDSON DA SILVA, brasileira(o), Função 

Auxiliar de Serviço Gerais, Residente e Domiciliado(o) na São José do Pé da Serra, Zona Rural, 

CEP: 59530.000, Pedro Avelino, portador(a) da Cédula de Identidade № 2.854.597 e do CPF: № 

098.205.104-22, doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 
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Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA     JOSÉ EDSON DA SILVA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 109/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  JOSE ILTON DA SILVA, brasileira(o), Função 

Vigilante, Residente e Domiciliado(o) na Fazenda São Francisco, Zona Rural-, Pedro Avelino/RN, 

CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №2.068.183 e do CPF: № 010.076.984-

54doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 01 de Agosto de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA     JOSE ILTON DA SILVA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 
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O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 031/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  JOSÉ MARIA DA SILVA, brasileira(o), Função 

Porteiro, Residente e Domiciliado(o) na Rua Odilon Cabral de Macedo, № 143, Centro-, Pedro 

Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №1.530.583 e do CPF: № 

021.013.084-95doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA            JOSÉ MARIA DA SILVA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 005/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  JOSEANE LIGIA DA SILVA CRUZ, brasileira(o), 

Função Merendeira, Residente e Domiciliado(o), na Rua Clidenor de Oliveira Costa, Bairro São 

Geraldo-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №2.488.680 e 

do CPF: № 081.879.684-78doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos 

motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 01 de Junho de 2017; 
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Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA   JOSEANE LIGIA DA SILVA CRUZ 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 011/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  KATIA REJANE MARINHO DE OLIVEIRA, 

brasileira(o), Função Professora Auxiliar, Residente e Domiciliado(o) no Assentamento Bom Jesus, 

Zona Rural -, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade 

№1.158.389 e do CPF: № 033.612.904-14, doravante designados Distratante e Distratada 

respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 
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NEIDE SUELY MUNIZ COSTA   KATIA REJANE MARINHO DE OLIVEIRA 
DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 015/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  LENILSON RIBEIRO DANTAS, brasileira(o), Função 

Professor, Residente e Domiciliado(o) na Fazenda Santo Antônio, Zona Rural, Pedro Avelino/RN, 

CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №600.084e do CPF: № 336.434.514-

20doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    LENILSON RIBEIRO DANTAS 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 019/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  LIDIANE MARIA DE ARAUJO SILVA, brasileira(o), 
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Função Professora, Residente e Domiciliado(o), na Rua Clidenor de Oliveira, № 114, Bairro São 

Geraldo-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №2.349.639 e 

do CPF: № 055.603.984-03doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos 

motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceirao distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    LIDIANE MARIA DE A. SILVA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 033/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  LUCIA DE FATIMA BRAZ OLIVEIRA, brasileira(o), 

Função Secretária Escolar, Residente e Domiciliado(o) na Rua Manoel Braz Filho, Conjunto IPE-, 

Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №914.516 e do CPF: № 

444.719.634-49doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 
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Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    LUCIA DE FATIMA B. OLIVEIRA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 002/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARCIA MARIA DA SILVA, brasileira(o), Função 

Professora Auxiliar, Residente e Domiciliado(o) na Rua das Primaveras, № 24, Conjunto Donatile 

Costa, Centro -, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade 

№1.921.561 e do CPF: № 022.298.994-00, doravante designados Distratante e Distratada 

respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA     MARCIA MARIA DA SILVA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 
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TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 035/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA ADAILZA DE OLIVEIRA, brasileira(o), 

Função Auxiliar de Serviços Gerais, Residente e Domiciliado(o) no Assentamento Rio do Feijão, 

Zona Rural-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №2.245.579 

e do CPF: № 044.192.064-03doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos 

motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARIA ADAILZA DE OLIVEIRA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 020/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA, 

brasileira(o), Função Professora, Residente e Domiciliado(o), na Rua Luiz Tassino de Menezes, № 

431, Bairro São Geraldo-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de 

Identidade №1.849.966 e do CPF: № 038.000.524-74doravante designados Distratante e 

Distratada respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 
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Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARIA APARECIDA N. DA SILVA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 035/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira(o), 

Função Merendeira, Residente e Domiciliado(o) no Assentamento Bom Jesus, Zona Rural-, Pedro 

Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №2.854.601 e do CPF: № 

015.707.564-81doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 
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NEIDE SUELY MUNIZ COSTA   MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 017/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA DE DEUS ROSA DE OLIVEIRA, 

brasileira(o), Função Professora, Residente e Domiciliado(o) na Praça Cônego Antônio Antas, № 

326, Bairro Centro-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade 

№706.826 e do CPF: № 413.322.104-49doravante designados Distratante e Distratada 

respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARIA DE DEUS R. DE OLIVEIRA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 
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Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 016/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, brasileira(o), 

Função Professora, Residente e Domiciliado(o), na Rua Maria Helena de Aquino, № 52, Bairro São 

Francisco-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №2.148.932 

e do CPF: № 048.640.414-58doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos 

motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATOS 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 012/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA, brasileira(o), 

Função Professora, Residente e Domiciliado(o) na Rua Epitácio Pessoa, №269, Centro-, Pedro 

Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №1.098.247 e do CPF: № 

634.400.084-87doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 
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Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 023/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE SOUZA, 

brasileira(o), Função Professora, Residente e Domiciliado(o) na Rua da Azaleia, №57, Centro-, 

Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №965.255 e do CPF: № 

040.907.474-81doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARIA DO SOCORRO T. DE SOUZA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  
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1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 120/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA ELIANE PEREIRA DA SILVA VIEIRA, 

brasileira(o), Função Auxiliar de Serviços Gerais, Residente e Domiciliado(o), no Assentamento 

Novo Horizonte, Zona Rural - Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de 

Identidade №2.452.959 e do CPF: № 058.607.074-52doravante designados Distratante e 

Distratada respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARIA ELIANE P. DA SILVA VIEIRA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 036/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA ELISANGELA HENRIQUE DA SILVA, 

brasileira(o), Função Merendeira, Residente e Domiciliado(o) na Comunidade Aroeira, Zona Rural, 

CEP: 59530.000, Pedro Avelino, portador(a) da Cédula de Identidade № 2.749.616 e do CPF: № 
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077.584.654-63, doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARIA ELISANGELA H. DA SILVA 

DISTRATANTE      DISTRATADA  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 037/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA JOSE BARROS DE MEDEIROS, 

brasileira(o), Função Auxiliar de Serviços Gerais, Residente e Domiciliado(o) no Assentamento 

Nova Conquista, Zona Rural-, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de 

Identidade №189.407 e do CPF: № 030.001.524-07doravante designados Distratante e Distratada 

respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 
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Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARIA JOSÉ B. DE MEDEIROS 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 038/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA JOSINETE DA SILVA, brasileira(o), Função 

Merendeira, Residente e Domiciliado(o) no Assentamento Bom Sossego, Zona Rural-, Pedro 

Avelino/RN, CEP: 59598.000, portador(a) da Cédula de Identidade №2.643.419 e do CPF: № 

093.481.144-09doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARIA JOSINETE DA SILVA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 
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TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 008/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA LEONIA DE ARAUJO SILVA, brasileira(o), 

Função Professora, Residente e Domiciliado(o) noAssentamento Novo Horizonte, Zona Rural-, 

Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №1.514.962 e do CPF: 

№ 736.447.494-34doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARIA LEONIA DE ARAUJO SILVA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 001/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARLUCE VIANA DA COSTA, brasileira(o), Função 

Professora, Residente e Domiciliado(o), no Assentamento Novo Horizonte, Zona Rural-, Pedro 

Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №1.910.208 e do CPF: № 

791.271.004-30doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 
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Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARLUCE VIANA DA COSTA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 010/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  OLGANEIDE ALVES DE SOUZA, brasileira(o), 

Função Professora Auxiliar, Residente e Domiciliado(o) na Rua Diomedes Xavier da Costa,Bairro 

São Geraldo -, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade 

№342.117,567 e do CPF: № 267.816.008-42, doravante designados Distratante e Distratada 

respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 
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NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    OLGANEIDE ALVES DE SOUZA 
DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 001/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  RAFAEL BATISTA DA CRUZ, brasileira(o), Função 

Vigilante, Residente e Domiciliado(o) na Rua das Orquídeas, № 30, Conjunto Donatile Costa-, 

Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №3.262.698 e do CPF: 

№ 086.802.934-31doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    RAFAEL BATISTA DA CRUZ 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 067/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 
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de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCO CANINDE DA SILVA, brasileira(o), 

Função Auxiliar de Serviços Gerais, Residente e Domiciliado(o) na Rua João Francisco da Silva, 

№16-,Vila Popular,  Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade 

№289.956 e do CPF: № 230.242.594-49doravante designados Distratante e Distratada 

respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    FRANCISCO CANINDE DA SILVA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 067/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  JOÃO FERREIRA JUNIOR, brasileira(o), Função 

Agente Administrativo, Residente e Domiciliado(o) na Rua Ernesto da Costa, №145-, Pedro 

Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №560.411 e do CPF: № 

481.907.134-34doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 
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Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA     JOÃO FERREIRA JUNIOR 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 081/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  PAULO PATRICIO DA COSTA, brasileira(o), Vigia, 

Residente e Domiciliado(o) no Conjunto Santa Luzia, Bairro São Geraldo,Pedro Avelino/RN, CEP: 

59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №2.174.264e do CPF: № 012.303.494-

99doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA     PAULO PATRICIO DA COSTA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 
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TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, através do FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTENCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o № 

14.569.790/0001-35, neste ato representada pela gestora a Sra. FRANCISCA DAS CHAGAS DA 

SILVA, brasileira, Funcionária Publica Municipal, inscrita no CPF/MF 045.124.314-54, vem através 

do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 111/2017 

por tempo determinado para atender à necessidades temporárias de excepcional interesse público 

firmado com  FRANCISCA GENILDA FLORENTINO DE OLIVEIRA, brasileira(o), Função 

Merendeira, Residente e Domiciliado(o) na Rua Albertina Vieira, №169-, Bairro Centro, Pedro 

Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade №2.433.256 e do CPF: № 

056.857.354-48doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a 

seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA  FRANCISCA GENILDA F. DE OLIVEIRA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, através do FUNDO MUNICIPAL DE 

ASSISTENCIA SOCIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o № 

14.569.790/0001-35, neste ato representada pela gestora a Sra. FRANCISCA DAS CHAGAS DA 

SILVA, brasileira, Funcionária Publica Municipal, inscrita no CPF/MF 045.124.314-54, vem através 

do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 111/2017 

por tempo determinado para atender à necessidades temporárias de excepcional interesse público 

firmado com  JAINA PATRICIA DE ANDRADE SENA, brasileira(o), Função Assistente Social, 

Residente e Domiciliado(o) na Rua Antônio Francisco, №11-, Bairro Centro, Riachuelo/RN, CEP: 
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59479.000, portador(a) da Cédula de Identidade №1.941.147 e do CPF: № 011.302.554-

84doravante designados Distratante e Distratada respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA    JAINA PATRICIA DE A. SENA 

DISTRATANTE      DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 081/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  FRANCISCA VALDENIRA DE ASSIS, brasileira(o), 

Auxiliar de Serviços Gerais, Residente e Domiciliado(o) àRua Florêncio Xavier de Menezes, Bairro 

São Francisco,Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade 

№2.537.050e do CPF: № 064.117.494-26doravante designados Distratante e Distratada 

respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 
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Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    FRANCISCA VALDENIRA DE ASSIS 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 

O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, neste ato representada pela gestora a 

Sra. NEIDE SUELY MUNIZ COSTA, brasileira, casada, prefeita constitucional, inscrita no CPF/MF 

200.772.464-20, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O CONTRATO 

ADMINISTRATIVO nº 085/2017 por tempo determinado para atender à necessidades temporárias 

de excepcional interesse público firmado com  MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA, brasileira(o), 

Função Auxiliar de Serviços Gerais, Residente e Domiciliado(o) na Av. Joaquim Inácio Câmara, № 

38A, Bairro São Francisco, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de 

Identidade №3.377.540e do CPF: № 113.528.324-96doravante designados Distratante e 

Distratada respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
 
NEIDE SUELY MUNIZ COSTA    MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

TERMO DE DISTRATO UNILATERAL DE CONTRATO 
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O MUNICÍPIO DE PEDRO AVELINO, Estado do Rio Grande do Norte, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito do CNPJ nº: 08.294.654/0001-87, através do FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o № 11.879.812/0001-

75, neste ato representada pela gestora a Sra. FRANCISCA SONIA CAMARA, brasileira, inscrita 

no CPF/MF 107.979.204-04, vem através do presente, DISTRATAR UNILATERALMENTE O 

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 084/2017 por tempo determinado para atender à necessidades 

temporárias de excepcional interesse público firmado com  DEUSA CLAUDIA SILVA, brasileira(o), 

Função Auxiliar de Serviços Gerias, Residente e Domiciliado(o) na Rua Panta Leão, №38-, Bairro 

São Francisco, Pedro Avelino/RN, CEP: 59530.000, portador(a) da Cédula de Identidade 

№2.854.650 e do CPF: № 079.165.254-88doravante designados Distratante e Distratada 

respectivamente pelos motivos a seguir expostos: 

Cláusula primeira: fica distratado de forma unilateral o contrato de pessoa física para prestação 

de serviços firmado na data: 17 de Maio de 2017; 

Cláusula segunda: o presente distrato se dá por conveniência da administração pública, nos 

termos da cláusula sexta do contrato e art. 79 da lei 8.666/93; 

Cláusula terceira: o distrato unilateral é firmada em caráter irrevogável; 

Cláusula quarta: Deturpado nisso, firma-se o presente distrato contratual de forma unilateral, em 

duas vias para todos os fins legais e de direito; 

Cláusula quinta - As partes elegem o foro da comarca de Pedro Avelino/RN para dirimir quaisquer 

dúvidas advindas do presente instrumento de rescisão, na presença de duas testemunhas. 

Pedro Avelino/RN, 29 de dezembro de 2017. 

 
 
 
FRANCISCA SONIA CAMARA     DEUSA CLAUDIA SILVA 

DISTRATANTE     DISTRATADA(O)  

 

1 TESTEMUNHA:      2 TESTEMUNHA 

_______________________________   _______________________________  

CPF:_______________________   CPF: ________________________ 

 

SEGUE EM ANEXO UM RELÇÃO COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS 

NOME SECRETERIA FUNÇÃO 

CARLAS SIMONE DE MENEZES EDUCAÇÃO PROFESSORA 

DEUSA CLAUDIA SILVA SAUDE ASG 

DIVANILDA DANTAS RODRIGUES EDUCAÇÃO PROFESSORA 

EDCLESIA MARIA DE OLIVEIRA EDUCAÇÃO PROFESSORA 

FRANCISCA DAS CHAGAS C. DE SOUZA EDUCAÇÃO PROFESSORA AUXILIAR 

FRANCISCA DE FATIMA A. PEREIRA EDUCAÇÃO PROFESSORA 

FRANCISCA ELIONEIDE DA SILVA EDUCAÇÃO PROFESSORA AUXILIAR 

FRANCISCA FRANCIEIDE LEOCADIO EDUCAÇÃO PROFESSORA AUXILIAR 

FRANCISCA GENILDA F. DE OLIVEIRA ASSIST. SOCIAL MERENDEIRA 

FRANCISCA JACINTO A. FORTUNATO EDUCAÇÃO PROFESSORA 

FRANCISCA MAYARA V. DA SILVA EDUCAÇÃO SECRETÁRIA ESCOLAR 

FRANCISCA TEODORA DE A. FONSECA EDUCAÇÃO PROFESSORA 

FRANCISCA VALDENIRA DE ASSIS GABINETE ASG 

FRANCISCO CANINDE DA SILVA EDUCAÇÃO ASG 

FRANCISCO CANINDE DA SILVA ASSIST. SOCIAL ASG 

FRANCISCO CANINDE SANTANA EDUCAÇÃO VIGIA 

FRANCISCO CLECIO A. SILVA EDUCAÇÃO PROFESSOR 
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IOLANDA BEZERRA DE SENA EDUCAÇÃO PROFESSORA 

IRANI RAIMUNDA C. SILVA EDUCAÇÃO ASG 

JAINA PATRICIA DE A. SENA ASSIST. SOCIAL ASSISTENTE SOCIAL 

JOAO FERREIRA JUNIOR ADMINISTRAÇÃO AGENTE ADMINISTRATIVO 

JOSE EDSON DA SILVA EDUCAÇÃO ASG 

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA EDUCAÇÃO PORTEIRO 

JOSEANE LIGIA DA SILVA CRUZ EDUCAÇÃO MERENDEIRA 

KATIA REJANE M. DE OLIVEIRA EDUCAÇÃO PROFESSORA AUXILIAR 

LENILSON RIBEIRO DANTAS EDUCAÇÃO PROFESSOR 

LIDIANE MARIA DE ARAUJO SILVA EDUCAÇÃO PROFESSORA 

LUCIA DE FATIMA B. OLIVEIRA EDUCAÇÃO SECRETÁRIA ESCOLAR 

MARIA ADILZA DE OLIVEIRA EDUCAÇÃO PROFESSORA AUXILIAR 

MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA EDUCAÇÃO PROFESSORA 

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA EDUCAÇÃO MERENDEIRA 

MARIA DE DEUS ROSA DE OLIVEIRA EDUCAÇÃO PROFESSORA 

MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA EDUCAÇÃO PROFESSORA 

MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA EDUCAÇÃO PROFESSORA 

MARIA DO SOCORRO T. DE SOUZA EDUCAÇÃO PROFESSORA 

MARIA ELIANE P. DA SILVA VIEIRA EDUCAÇÃO ASG 

MARIA ELISANGELA H. DA SILVA EDUCAÇÃO MERENDEIRA 

MARIA JAQUELINE DE OLIVEIRA OBRAS ASG 

MARIA JOSÉ BARROS DE MEDEIROS EDUCAÇÃO ASG 

MARIA JOSINETE DA SILVA EDUCAÇÃO MERENDEIRA 

MARIA LEONIA DE A. SILVA EDUCAÇÃO PROFESSORA 

MARLUCE VIANA DA COSTA EDUCAÇÃO PROFESSORA 

OLGANEIDE ALVES DE SOUZA EDUCAÇÃO PROFESSORA AUXILIAR 

PAULO PATRICIO DA COSTA VIGIA ADMINISTRAÇÃO 

 

 


