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Termo de Rescisão
Contratual, nos
termos do Padrão nº
15/2002

Processo nº
_______________

O Distrito Federal, por meio da Administração Regional do Gama, representado
por ____________________________________, na qualidade de Administrador (a) Regional de do
Gama, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do Distrito Federal e, doravante denominada 
Contratada_________________________________, CNPJ nº._________________, com sede
na__________________________________ -Brasília – DF representada
por_________________________, CPF:_____________________, nacionalidade, estado civil, profissão,
residente na_________________________– Cidade – UF, qualidade de
__________________________resolvem firmar o presente termo sob a regência da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Segunda – Do Objeto

O presente Termo Adi�vo obje�va a rescisão do contrato, com base no inciso _____, art.
_____ , da Lei nº 8.666/93, rescindindo-se nesta data de pleno direito.

Cláusula Terceira – Do prazo de vigência

O presente Termo Adi�vo entra em vigência a par�r da data de sua assinatura.

Cláusula Quarta – Da Publicação e do Registro

A eficácia deste Termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do
instrumento pela Procuradoria Geral do Distrito Federal.

Brasília, _____ de ___________ de 20__

 

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:
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