MARGEM ESQUERDA DE 2,5, PARAGRAFO DE 2CM, LETRA CALIBRI, TAMANHO 12,
PODENDO SER ALTERADO APENAS O TAMANHO DA FONTE PARA MELHOR
ADAPTAÇÃO EM RELAÇÃO AO TAMANHO DO PAPEL
1. Processo nº:
2. Assunto:
3. Órgão:
4. Data da Confecção do Documento:

5. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

DEVEDOR: __________________, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº
_________________, sediada na (preencher com o endereço), neste ato representada
por _____________________, por força da portaria nº _______, (qualificação do
gestor), residente e domiciliado em Araguaína-TO.

CREDORA: ________________, inscrita no CNPJ nº _____________________, com sede
na

__________________________________,

representada

por

_________________________________, (qualificação do gestor), residente e
domiciliado em _________.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Termo de
Reconhecimento de Divida, que se regerá pelas Cláusulas seguintes e pelas condições
descritas no presente.

CLÁUSULA SEGUNDA· DO OBJETO

A Secretaria _________________ reconhece a dívida no montante de R$
__________________, em favor da credora acima descrita, decorrente do
Convênio/Contrato nº___________.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O crédito que se confere à CREDORA, decorre do
reconhecimento de divida pela Secretaria de _________, na forma preconizada no art.
59, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, em virtude de convênio firmado entre
_____________e

a

______________,

resultando

no

valor

total

de

R$

_________________.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto em questão encontrava-se amparado pelo Convênio
nº ___________________, em favor da Secretaria _________________, tendo como
objeto___________________________.
O contrato original vigeram até ___________.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A execução do objeto deu-se tempestivamente, durante a
vigência do Contrato/Convênio, no período de _____ a ______.
PARÁGRAFO QUARTO - O reconhecimento de dívida constante deste instrumento é
definitivo e irretratável, não implicando, de modo algum, novação ou transação e
vigorará imediatamente.

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS FINANCEIROS

As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação orçamentária
própria, classificada como Programa de Trabalho ______________ e Natureza de
Despesa _____, tendo sido empenhada mediante a Nota de Empenho nº __________,
datada de ___ de ____ de ___.

CLÁUSULA QUARTA - DA QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL

Fica estabelecido que, o pagamento das notas fiscais/faturas(documento legal),
apresentadas e listadas às fls. 02/09 do Processo nº_______, objeto do presente
reconhecimento de dívida, conforme estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA
condicionado

ao

envio

do

repasse

repactuado

através

fica
do

__________________________, do débito reconhecido neste termo, para nada mais ter
a reclamar a credora quanto às referidas notas fiscais.

Araguaína-TO, ____ de _______ de 201_.

___________________________________
GESTOR

