
TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO Nº 018/2020, 

FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

QUIRIRI E A EMPRESA JOJOB SERVIÇOS DIGITAIS ME, EM 

19 DE NOVEMBRO DE 2020, ASSINADO POR DISPENSA 

DE LICITAÇÃO, BASEADO NO INCISO II DO ART. 24 DA LEI 

Nº 8.666/93. 

 

 

CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI, pessoa jurídica de direito público sem fins lucrativos, 

inscrita no CNPJ sob nº 02.375.463/0001-63, com sede na Travessa Theodoro Koch, nº 30, Centro, neste 

Município, neste ato representada por seu Presidente, Sr. ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado no Município de São Bento do Sul, portador do CPF nº 003.978.188-74, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE. 

 

CONTRATADA: GABRIELE SCHNEIDER KEMPER, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

13.750.470/0001-14, com sede à Rua João Augustin, nº 169, Industrial Norte, na cidade de Rio Negrinho/SC, 

neste ato representada pela Sra. Gabriele Schneider Kemper, portadora do CPF nº 089.855.569-83, 

doravante denominado simplesmente CONTRATADA, resolvem:. 

 

Considerando o contrato nº 018/2020 que tem por objeto a prestação de serviços de hospedagem de 
website, suporte, métricas, licença de uso e atualizações dos sistemas, contemplando desenvolvimento dos 
sites; manutenção dos sites; CRM – Circuito das Araucárias e Caminhantes; Gestão dos e-mails; backup dos 
sites e interface de administração para os seguintes sites:  
circuitodasaraucarias.com.br 
quiriri.com.br 
destinosdoquiriri.com.br 
 
Considerando que a quantidade contratada de espaço de hospedagem para os sites e e-mails está 

insuficiente, não suprindo as atuais necessidades administrativas do CIQ e do Sistema Integrado de 

Municipalização do Licenciamento Ambiental -SIMLA do CIQ em decorrência do aumento da demanda dos 

serviços, 

 

Considerando a necessidade de um novo sistema para o site www.circuitodasaraucarias.com.br, visando 

melhor funcionalidade, atendimento e adequação com a nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1 O presente Termo tem por objeto a RESCISÃO AMIGÁVEL do Contrato de Prestação de Serviços nº 

018/2020, à partir de 02/07/2021, conforme dispõe o art. 79, II da Lei Federal nº 8.666/93 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ENCARGOS 

 

2.1 A Contratante efetuará o pagamento dos eventuais créditos da Contratada pelo que for apurado em 

relatório até a data da rescisão, 02/07/2021, conforme emissão do respectivo relatório e nota fiscal. 

 

2.2 As partes concordam que a partir desta data não mais haverá qualquer obrigação entre elas, salvo as 

decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços nº 018/2020 até 02/07/2021. 

 

http://circuitodasaraucarias.com.br/
http://quiriri.com.br/
http://destinosdoquiriri.com.br/
http://www.circuitodasaraucarias.com.br/


 

 

 

 

2.3 A CONTRATADA se compromete a nada mais reclamar ou questionar em juízo ou fora dele, qualquer 

direito ou obrigação decorrente do presente contrato, dando-lhe plena e total QUITAÇÃO de todas as 

obrigações contratuais. 

 

A CONTRATANTE providenciará a publicação do presente instrumento, nos termos do parágrafo único, do art. 

61 da Lei 8.666/93. 

 

E, para firmeza e como prova de assim haver decidido lavrou-se o presente Termo em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, na presença das testemunhas.  

 

 

         São Bento do Sul, 02 de julho de 2.021. 

 
 

 
 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI                                 GABRIELE SCHNEIDER KEMPER 

ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO                                   JOJOB SERVIÇOS DIGITAIS 
PRESIDENTE       CONTRATADA 

 

             
Testemunhas: 
 
 
 
 
 

ALICE DROSCZAKA 
Contadora 

        CRISTIANA MARIA DEMARCHI HASTREITER 
        Secretária Executiva CIQ 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 


