
 

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 ANTONIO 

RODRIGUES CERUTTI, inscrita no CNPJ sob nº 40.378.422/0001-10, situada na Rua Francisco Sperotto, 

nº 115, Bairro Centro, CEP: 98.300-000, município de Palmeira das Missões/RS, Tel.: (55) 99907-2025, e-

mail: clinicarenascer.andrear@gmail.com , neste ato devidamente representado pelo seu Proprietário, Sr. 

ANTONIO RODRIGUES CERUTTI, brasileiro, portador do RG n° 11xxxxxx71, inscrito no CPF sob o n° 

024.xxx.xxx-10, denominada CONTRATADA, conforme segue: 

   

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes acima qualificadas firmaram, em data de 25 de outubro de 

2022, o Contrato nº 91/2022, em decorrência do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 68/2022, 

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

ANTONIO RODRIGUES CERUTTI, denominada de CONTRATADA. 

 

O objeto do Contrato tem por finalidade o provimento de 01 (uma) vaga de internação/abrigamento 

em serviço residencial terapêutico, da maior M. H. S., considerando a necessidade de regulamentação 

emanada pela determinação judicial, Pedido de Medida de Proteção, Processo Judicial nº 5000162-

49.2015.8.21.0154/RS, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e Procedimento nº 

00710.001.355/2022 - Pedido de Medida de Proteção, do Ministério Público - Promotoria de Justiça de 

Agudo. 

 

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 91/2022, a contar de 29 de março de 2023, não 

acarretando ônus para nenhuma das partes. A rescisão do referido contrato será conforme a Cláusula Sexta - 

Da Rescisão Contratual, inciso II, que diz: “A rescisão deste contrato poderá ser por acordo amigável, por 

acordo das partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 

Administração”. 

 

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, 30 de março de 2023. 

 

 

 

         LUÍS HENRIQUE KITTEL                                      ANTONIO RODRIGUES CERUTTI 

                Prefeito Municipal                                                        Antonio Rodrigues Cerutti 

                     Contratante                                                                        Contratada 

 

 

    JOSÉ EDUARDO LOPES FARIAS                                                      

          Testemunha e Fiscal do Contrato                                                                        

 

 

    NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 

                    Fiscal do Contrato 
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