
 

 

TERMO DE DISTRATO DE CONTRATO E QUITAÇÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS – IGPR e MEGA 

TELECOMUNICACOES LTDA. 

 

CONTRATO Nº 009/2019-CRE/IGPR 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS – IGPR FILIAL 01, pessoa 

jurídica de direito privado, qualificada como organização social pelo Estado 

de Goiás por meio do Decreto Estadual nº 8.636/2016, com sede em Goiânia 

(GO) e filial na mesma cidade na Avenida Goiás, nº 625 – Quadra 09,Lote 67, 

Salas 902/903, Edifício Governador Magalhaes Pinto, Setor Central, CEP 

74.010-010, inscrita no CNPJ sob o nº 20.288.745/0002-96, neste ato 

representada sua representante legal Dra. Talita Martins Andrade de Melo 

– Presidente Executiva, advogada OAB/GO sob o número 57074, Carteira 

de Identidade sob o número 5.539.956 SSP/GO, CPF sob o número 

006.578.621-18. 

 

CONTRATADO: MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA pessoa jurídica de direito privado, com 

sede em Goiânia (GO), na Rua Espinos, nº 110, Quadra 26, Lote 13, Setor 

Gentil Meireles -Goiânia-CEP: 74.575-160, inscrita no CNPJ sob o nº 

37.372.331/0001-62, neste ato representado por seu responsável, Sr. JUNIO 

CESAR MATIAS DE MORAES, brasileiro, união estável, empresário, 

portador do RG 1.947.310 SSP/GO e CPF nº 472.739.331-04. 

  

Pelo presente instrumento, as partes tem entre si justas e acertadas, o presente 

distrato de acordo com as clausulas e condições seguintes, em conformidade 

com o contrato de prestação de serviços firmado em 27 de junho de 2019. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  



 

 O presente termo tem objeto a rescisão do Contrato de Prestação dos 

Serviços, na área de Tecnologia na Informação, compreendendo o 

planejamento, desenvolvimento, implantação e execução continuada de 

serviços relacionados à operação, monitoramento, suporte, atualização e 

projetos de infraestrutura de TI, suporte em infraestrutura de redes e 

telecomunicações, com fornecimento de profissionais qualificados para 

execução dos serviços in loco para atender as necessidades do Complexo 

Regulador Estadual (CRE), de acordo com o Contrato de Gestão 098/2018 

firmado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e o Instituto de Gestão 

Por Resultados IGPR. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO 

 

  Por força do presente distrato e por mutuo consentimento, as partes 

dão por encerrado o contrato que trata da clausula primeira, nada mais 

tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, 

relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido, sendo a 

nota fiscal NFS nº 15886 de emissão em 27/07/2022 provisionado o 

pagamento e encerramento da prestação dos serviços em 04/08/2022, 

com emissão de nova nota fiscal referente ao período pro - rata do mês de 

referência. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORO 

 

 E assim por estarem justas e acordadas, as partes firma o presente 

Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, rubricadas as folhas 

precedentes, obrigando-se por si e seus sucessores, para que surta todos os 

efeitos em Direito previsto, na presença das testemunhas abaixo assinadas e 

qualificadas que a tudo assistiram e do que dão fé. 

 

 



 

Goiânia, 02 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE GESTÃO POR RESULTADOS 

- IGPR 

Talita Martins Andrade de Melo 

Presidente Executiva IGPR 

MEGA TELECOMIUNICAÇÕES LTDA 

Junio Cesar Matias de Moraes 

Sócio Administrador 
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