
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

 

 

Que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO DE AGUDO, inscrito no CNPJ/MF 

87.531.976/0001-79, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Senhor LUÍS HENRIQUE 

KITTEL doravante simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a Empresa 

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO SISTÊMICO LTDA- IBDSist, inscrita no CNPJ sob nº 

31.072.278/0001-06, com sede na Rodovia Gilson da Costa Xavier, nº 190, Bairro Santo Antônio de 

Lisboa, Cep: 88051-000, Município de Florianópolis/SC, Telefone (48) 99909-7649, Email: 

eunicesc.advogada@gmail.com, neste ato representada pela responsável do Instituto Sra. Eunice 

Schlieck, RG: 1038534945, denominada CONTRATADA, conforme segue: 

   

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 21 de dezembro de 

2021, o Contrato nº 114/2021, em decorrência do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 82/2021, 

levado a efeito pelo MUNICÍPIO DE AGUDO denominado de CONTRATANTE, com a Empresa 

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO SISTÊMICO LTDA - IBDSist, denominada de 

CONTRATADA. 

 

 O objeto do Contrato tem por finalidade a prestação de serviços de consultoria de Direito 

Sistêmico, com o fim de realizar diagnósticos das relações interpessoais na Prefeitura Municipal, 

aplicando intervenções sistêmicas visando à melhora destas. Ainda, assessorar o executivo na 

implementação de políticas internas, visando o melhoramento das relações interpessoais. 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: Através do presente termo, na melhor forma de direito e de acordo com o 

Artigo 79, II da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações, as partes pactuantes resolvem rescindir de 

forma amigável e por mútuo acordo o Contrato nº 114/2021, a contar desta data, não acarretando ônus 

para nenhuma das partes. 

 

E, assim, por estarem de perfeito acordo no teor do presente, assinam-o as partes, em vias de 

igual valor e forma na presença de duas testemunhas. 

 

  

                                                                                                 Agudo, 04 de maio de 2022. 

 

 

 

LUIS HENRIQUE KITTEL                                               EUNICE SCHLIECK 

Prefeito Municipal                                              Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico Ltda- IBDSist 

Contratante                                                                           Contratada 

 

 

 

DANIELA ARGUILAR CAMARGO 

Secretária de Administração e Gestão 

Testemunha e Fiscal do Contrato 
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