Anexo V
Termo de Distrato
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Alto Uruguai – Sicredi Alto Uruguai
RS/SC/MG, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
87.733.770/0001-21, sito a Avenida do Comércio, 618, na cidade de Rodeio Bonito, RS,
representada neste ato pelos Diretores, Sr. Jaques Samuel dos Santos, doravante
denominada DISTRATANTE, e (razão social) ................, com sede na cidade de .....,
Estado de ........., à Rua ................., nº ...., inscrita no CNPJ sob o nº .................., neste
ato representada por ................. doravante denominada DISTRATADA, têm entre os
mesmos, de maneira justa e acordada, o presente Distrato de Contrato de Prestação de
Serviço, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas:
O presente tem como objeto o contrato de prestação de serviço de celebrado entre as
partes neste mencionadas, o qual teve como fundamento a elaboração de laudo de
Avaliação com visita in loco, mapa fotográfico, coordenadas geodésicas, localização e
mensuração de valor de mercado, datado do dia ....../....../..........
As partes resolvem, nesta data, em comum acordo, nas razões de suas faculdades,
dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do contrato firmado entre elas, de
forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro ou obrigacional relativos ao
mesmo.
Todas as cláusulas e condições contidas no presente restam desde já DISTRATADAS.
Afirmam por este e na forma de Direito, dando total e irrestrita quitação sobre todos os
direitos e obrigações oriundos do contrato de parceria, não havendo quaisquer
pendências
recíprocas.
Seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro do DISTRATANTE e
DISTRATADO, em função dos termos do presente, fica vedado pleitear judicial ou
extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do referido contrato de
parceria ou concernente ao presente DISTRATO.
O presente Distrato passa a vigorar entre as partes a partir da data de __/__/___ e com
a assinatura do mesmo, as quais elegem o foro da cidade de Rodeio Bonito/RS, caso
ocorra
quaisquer
dúvidas
em
relação
a
este.
E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente DISTRATO em duas vias
de igual teor.
Rodeio bonito/RS, data
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