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__ TERMO ADITIVO CONTRATUAL

___Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº
958/2013 firmado entre a ________________ e a empresa
____________________________, QUE TEM POR OBJETO
(inserir aqui o objeto do contrato)_____________

DISTRATANTE: __________________, 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.

DISTRATADA: ________________, inscrita no CNPJ nº _____________________, com sede na
__________________________________,

representada

por

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

Os DISTRATANTES têm entre si justo e avençado, e resolvem rescindir o Contrato n.º ____,
sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e às
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. O presente termo tem como objeto a RESCISÃO do contrato firmado entre as partes em
___/____/___, nos termos previstos em sua Cláusula ________(colocar por extenso).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO

1. Fica rescindido de pleno direito, por acordo entre as partes, com efeitos a partir de
___/___/___, o contrato publicado no Diário Oficial do Município em ____/___/___.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente termo aditivo decorre de autorização do Ordenador da Despesa, e encontra
amparo legal no artigo 79, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 03 (três)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, DISTRATANTE e DISTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Araguaína-TO, ____ de _______ de 201_.

___________________________________
CONTRATANTE

___________________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

________________________
CPF:

________________________
CPF:

