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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, CEP 62790-000, Redenção/CE

Telefone: +55 85 3332-6101 - h�p://www.unilab.edu.br/

 

 

MINUTA - TERMO DE RESCISÃO

Processo nº 23282.500262/2019-74

 

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº
__/____ DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
_____________ QUE ENTRE SI FAZEM A
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO
INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-
BRASILEIRA E A  EMPRESA
_______________.

 

A UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA – UNILAB, com
sede na cidade de Redenção-Ceará, na Av. da Abolição, n. 3, CEP: 62.790-000, Bairro: Centro, Campus
Universitário da Liberdade, inscrita no CNPJ n. 12.397.930/0001-00, neste ato representada pelo seu
reitor, o senhor ROQUE DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, nomeado pelo  Decreto de 05 de maio de
2021, publicada no DOU em 06 de maio de 2021, inscrito no CPF n. 621.636.635-15, portador da Carteira
de Iden�dade n. 321730797, expedida por SSP/CE, portador da matrícula funcional
n. 2279043, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa _______________________________,
inscrita no CNPJ n.º ____________________ neste ato representada pelo (a) Sr (a).
____________________, portador da Cédula de Iden�dade nº ________________, expedida pela
___________ e CPF nº ________________, doravante denominada CONTRATADA,  celebram o presente
Termo de Rescisão, referente ao Contrato n°____/____, decorrente do Pregão nº __/____, tendo em
vista o que consta no Processo n.º 23282.500262/2019-74,  e em observância às disposições da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 2.271, de 7 de
julho de 1997 e da Instrução Norma�va SEGES/MPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações,
resolvem celebrar o presente Termo de Rescisão Contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços
__________________, decorrente do Pregão nº. ___/_____, firmado em ___/___/______.
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO
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2.1. Por força da presente rescisão, a Contratante dá por terminado o Contrato de que
trata a Cláusula ______, a par�r da data de ____/____/_____, nada mais tendo a Contratada a
reclamar, a qualquer �tulo e em qualquer época, rela�vamente às obrigações assumidas no ajuste
ora rescindido.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. A rescisão do contrato não impede a aplicação de penalidade em caso de infração
eventualmente apurada após o encerramento do ajuste.

3.2. A devolução da garan�a será procedida de acordo com as disposições con�das na IN
05/2017/SEGES/MPDG (excluir caso o contrato não exija garan�a).

3.3. À Contratada terá garan�do o direito ao pagamento rela�vo à repactuação para o ano
de XXXX (apenas para contratos com mão de obra exclusiva).

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

4.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

5.1. A Jus�ça Federal do Estado do Ceará será o Foro competente para dirimir quaisquer
questões oriundas deste distrato, que não possam ser solucionadas administra�vamente.

 

E, por estarem de pleno acordo, lavrou-se o presente Termo de Rescisão, que, depois de lido e achado
conforme, será assinado eletronicamente pelos representantes das partes.

 


