TERMO DE DISTRATO
Pelo presente Termo de Distrato, de um lado denominado(a) simplesmente DISTRATANTE:
DADOS DO DISTRATANTE
Contrato:
XXXXXXXXXXXXXXX
Nome Completo / Nome Empresarial:
XXXXXXXXXXXXXXX
CPF / CNPJ:
RG / IE:
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXX
Telefone Residencial/Comercial:
Telefone Celular:
(XX) XXXX-XXXX
(XX) XXXX-XXXX

Login / Identificação:
XXXXXXXXXX
Data de Nascimento:
XX/XX/XXXX

O

E-mail:
contato@email.com

E de outro lado, doravante denominada simplesmente DISTRATADA, a empresa:

EL

DADOS DA DISTRATADA
Nome Empresarial:
A. ALVES GOMES INFORMATICA - ME
CNPJ:
Inscrição Estadual:
08.620.542/0001-79
06.357566-3

Estado:
CE
Site:
www.tiangua.com.br

D

Endereço:
Rua Assembleia de Deus, 723 B
Bairro:
Cidade:
Centro
Tianguá
Telefone:
S.A.C:
(88)3671.1816
0800 671 1816

Ato de Autorização – Anatel
Termo de Autorização – Anatel
Nº
526
de
23/01/2013 Nº 105 de 28/02/2013

CEP:
62320-029
E-mail:
suporte@tiangua.com.br

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente DISTRATO, que se fará de acordo com as seguintes cláusulas.

O

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
1.1 O(A) DISTRATANTE em comum acordo com a DISTRATADA, resolvem rescindir de pleno direito todas as cláusulas de
todos os contratos assinados entre as partes através do Termo de Adesão, no. xxxx/200x, celebrado em xx de xxxxxx de 200x, e
termos aditivos, se houver. (Obs.: se houver mais de um termo de adesão firmado, acrescentar).

M

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS EQUIPAMENTOS
2.1
O(A) DISTRATANTE, compromete-se a devolver nesta data quaisquer equipamentos que porventura estejam em sua
posse e que pertençam à DISTRADADA, em perfeitas condições de uso, conforme detalhado abaixo:
( ) NÃO HÁ EQUIPAMENTOS A ENTREGAR
( ) HÁ EQUIPAMENTOS A ENTREGAR:
Equipamento(s)
(descrever equipamentos, caso haja)

CLÁUSULA TERCEIRA – DO ÔNUS
3.1
Em razão da rescisão imotivada e antecipada do contrato, a parte DISTRATANTE se compromete a efetuar o(s)
pagamento(s) em aberto, caso haja, conforme detalhado abaixo:
( ) NÃO HÁ DÉBITOS
REFERÊNCIA

VALORES

( ) HÁ DÉBITOS:
VENCIMENTO ORIGINAL

OBSERVAÇÕES
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TERMO DE DISTRATO
Mensalidade(s)
Equipamento(s)
Multa Contratual
Visita(s) Técnica(s)

R$ XX,XX
R$ XX,XX
R$ XX,XX
R$ XX,XX

XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX
XX/XX/XXXX

TOTAL: R$ XX,XX

O

3.2 A partir da restituição/entrega de eventuais equipamentos e após o pagamento dos valores previstos acima, caso sejam
aplicadas essas condições, a DISTRATADA dá a mais ampla e irrevogável quitação de todas e quaisquer obrigações assumidas
pela DISTRATANTE no que se refere ao objeto do contrato, para nada mais reclamar em tempo algum uma da outra, em Juízo
ou fora dele.
Parágrafo Único: Na hipótese de não haver equipamentos a serem entregues e não haver débitos a quitar, a DISTRATADA dá,
desde já, a mais ampla e irrevogável quitação de todas e quaisquer obrigações assumidas.

EL

CLÁUSULA QUARTA – SUCESSÃO E FORO
4.1
O presente instrumento obriga herdeiros e/ou sucessores, a qualquer tempo, sendo neste ato eleito pelas partes o foro
da Comarca da Cidade de Tianguá, Estado de CE, competente para dirimir quaisquer questões referentes ao presente, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estar de acordo, as partes aderem ao presente documento assinando em 2 (duas) vias de igual teor por sua livre vontade,
declarando ainda, não estar assinando e/ou aceitando o presente sob premente coação, estado de necessidade ou outra forma
de vício de consentimento, tendo conhecimento de todo direito e obrigação que assume nesta data.

ASSINATURA:
DISTRATADA:

ASSINATURA:
DISTRATANTE:

O

CNPJ:

D

Tianguá/CE, 8 de outubro de 2020

CPF/CNPJ:

A. ALVES GOMES
INFORMATICA - ME
08.620.542/0001-79

TESTEMUNHAS:

M

ASSINATURA:
NOME:
CPF:

ASSINATURA:
NOME:
CPF:
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