
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA CRUZ CAPIBARIBE – 
PERNAMBUCO. 

 
 
 

Termo de Distrato do  
Contrato de Prestação de 
Serviço nº 010/2014, 
celebrado entre a Câmara 
Municipal de Santa Cruz do 
Capibaribe, Estado de 
Pernambuco e Frede Gomes Da 
Silva. 

 
 
 

Pelo presente instrumento particular de Distrato 
do Contrato de Prestação de Serviço, A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA 
CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ sob o nº 11.473.865/0001-91, neste ato representada pelo seu 
Presidente ANTONIO GOMES BEZERRA JUNIOR, brasileiro, casado, 
portador do CPF nº 026.980.874-47, residente e domiciliado nesta cidade 
na Rua Boaventura V Araujo, n° 100, Bairro DONA DOM, adiante 
denominado, PRIMEIRA DISTRATANTE, e do outro lado o FREDE GOMES 
DA SILVA, brasileiro, solteiro, técnico de som, inscrito no RG sob o n°. 
4.478.965 SSP/PE e no CPF sob o nº 039.807.364-31, residente a Rua do 
Rio – 353 – Centro, nesta cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE, adiante 
denominado SEGUNDO DISTRATANTE, resolvem celebrar o presente 
TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
Nº 001/2014, que rezará pelas cláusulas e condições a seguir; 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Face ao pedido do 
segundo distratante de cessão das obrigações objeto do contrato, na 
presente data as partes acordaram a resilição bilateral do contrato em tela 
firmado anteriormente. 
 



CLÁUSULA SEGUNDA - Visando prevenir futuros 
litígios e ônus para ambas as partes, com fundamento na cláusula Sexta, do 
Contrato de Prestação de Serviço nº 001/2014, resolveram amigavelmente 
promoverem o presente DISTRATO, dando- se os distratantes ampla, geral 
e recíproca quitação com respeito a todos os direitos e ações que por 
ventura coubessem a ambos, prometendo nada mais reclamar um do outro, a 
qualquer título e em qualquer juízo, instância ou Tribunal. 

 
Para os devidos efeitos legais firmam as partes o 

presente instrumento particular em duas vias de igual forma e teor. 
 
Santa Cruz do Capibaribe, 30 de Setembro de 

2014. 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Câmara Municipal de Santa Cruz do Capibaribe-Pe 
Antonio Gomes Bezerra Junior  
(primeiro distratante) 
 
 
 
_____________________________________ 
Frede Gomes Da Silva  
(segundo distratante) 

 
 
 


