
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA 

PODER EXECUTIVO 

 

Prefeitura Municipal de Terra Alta   Página 1 

 

TERMO DE DISTRATO DO CONTRATO DE Nª 019/2021 

 

Pelo presente  TERMO  DE  DISTRATO que entre si celebram  de um  lado o  MUNICÍPIO  DE  

TERRA ALTA, no Estado do Pará,  pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ  sob  o 

nº.  34.823.518/0001-47, com sede administrativa na Av. Jarbas Passarinho, nº 123, Centro, CEP: 

68.773-000, Terra Alta/Pa, neste ato representado pelo seu Gestor Municipal o Sr. ELINALDO MATOS 

DA SILVA,  portador do RG nº 4508186, inscrito no CPF/MF sob o nº 362.138.532-00, e de outro lado 

à empresa ACESSO TECNOLOGIA E SERVIÇOS Me, inscrita no CNPJ  sob nº  07.343.918/0001-

82, estabelecida à Rua 07 de setembro, nº  109, Cristo Redentor, CEP: 68.748-000, São 

Francisco/Pa, neste ato representada por seu procurador, o Sr.  Raimundo Nonato Machado Damasceno, 

portador do CPF/MF nº 226.981.322-72, no uso de suas atribuições  conferidas pelo contrato social,  

doravante denominados DISTRATANTES, mediante as  seguintes cláusulas e condições:  

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O  objeto  do presente  termo é o distrato  do contrato de  

contratação de empresa para prestação de assessoria técnica especializada em transparência pública para 

a prefeitura de terra alta, com base legal o art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, em decorrência da 

dispensa nº 004/2021 – SEMAD, entre o Município de Terra Alta/Pa e a empresa ACESSO 

TECNOLOGIA E SERVIÇOS Me, de comum acordo, nos termos do contrato primitivo. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: Este distrato entra em vigor no dia 30 de Setembro 

de 2021. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO e OBRIGAÇÃO: De comum acordo as partes envolvidas 

no presente declaram-se quitadas, mutuamente, de todas e quaisquer obrigações inerentes ao contrato 

ora dissolvido, aceitando o presente instrumento em seus expressos termos, para nada mais virem a 

reclamar uma da outra, seja a que título for, com relação ao Contrato administrativo nº 019/2021. 

Parágrafo Único: Os débitos vencidos que antecedem o presente instrumento serão pagos pelo 

Município ainda no exercício financeiro de 2021. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: Fica eleito,  o foro da Comarca de Curuçá,  Estado do Pará,  para 

dirimir  quaisquer  dúvidas  oriundas  deste termo de distrato. 

E por estarem assim, justos e distratados, assinam o presente termo de distrato em 02 (duas 

vias) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas maiores e capazes, que 

também o assinam.  

 

Terra Alta, 30 de Setembro de 2021. 

 

 

 

MUNICÍPIO  DE  TERRA ALTA 

Elinaldo Matos da Silva – Prefeito 

 

 

 

 

ACESSO TECNOLOGIA E SERVIÇOS Me 

Damasceno Furtado e Cia – LTDA-ME 

CNPJ nº 07.343.918/0001-82 
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