DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0XXXX/2005,
QUE ENTRE SI CELEBRAM:

DISTRATANTE: ___________________ EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CGC/MF nº __.___.___/____-__, com sede e foro nesta
capital, na Rua _________________, nº ____.

DISTRATADA: __________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CGC/MF nº __.___.___/____-__, com sede e foro nesta capital, na Avenida
______________, nº ______, nesse ato representada por seu Diretor abaixo assinado.

Cláusula Primeira: As partes acima qualificadas, de comum acordo e na melhor forma de
direito, estabelecem o presente DISTRATO do Contrato de Prestação de Serviços nº
___/2005, o qual tinha por objeto a prestação de serviços para execução de forma para viga,
pilar e laje do Edifício ________________, sito na Rua _____________, nº _____, CidadeUF.

Cláusula Segunda: A DISTRATANTE e a DISTRATADA acordam que os serviços foram
devidamente prestados pela DISTRATANTE até a presente data e também que todos os
valores relativos aos trabalhos prestados foram devidamente quitados pela DISTRATADA,
que entre si dão plena, rasa e geral quitação a esses valores pagos e recebidos, não cabendo
reclamação das partes em tempo algum.

Cláusula Terceira: O presente DISTRATO é irrevogável e irretratável, não cabendo
arrependimento das partes, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentais, elegendo desde logo o
foro da comarca de ________ para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios dele decorrentes.
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___________, ___ de ___________ de _____.

__________________________

____________________________

XXXXX Empreiteira de Obras Ltda

Construtora

DISTRATANTE

DISTRATADA

Testemunhas:

__________________________

____________________________

Nome:

Nome:

RG:

RG:

CPF:

CPF:

Fonte:
•
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OAB/PR 19.407, para fins exclusivamente didáticos. Proibida a utilização sem
prévia autorização da autora.
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