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DISTRATO

	 Pelo	 presente	 instrumento	 particular	 de	 Distrato,	 que	 fazem	
entre	si,	de	um	lado,	o	MUNICÍPIO	DE	JATAÍ,		Estado	de	Goiás,	pessoa	jurídica	
de	direito	público	 interno,	 inscrito	no	CNPJ	 sob	o	n.º	 01.165.729/0001-
80,		neste	ato	representado	por	seu	Prefeito	Municipal,	Sr.	HUMBERTO	DE	
FREITAS	MACHADO,		entidade	sediada		na	Prefeitura	Municipal,		localizada	
na	 Rua	 Itarumã,	 355,	 doravante	 denominado	 distratante;	 	 e	 de	 outro	
lado	 a	 empresa,	 MPA	 CONSTRUTORA	 LTDA.,	 pessoa	 jurídica	 de	 direito	
privado,	 devidamente	 inscrita	 no	 Cadastro	 Nacional	 de	 Pessoa	 Jurídica	
do	Ministério	 da	 Fazenda	 sob	 o	 número	 	 26.692.780/0001-71,	 sediada	
na	Av.	 	W,	Qd.	B	–	Chácara	20/21,	Setor	Mansões	Paraíso,	Aparecida	de	
Goiânia,	Estado	de	Goiás,	por	 intermédio	de	seu	representante	legal,	Sr.	
Paulo	 Lopes	 Santana,	 brasileiro.	 Engenheiro	 civil,	 CREA/SP	 523.133/D		
residente	e	domiciliado	na	cidade	de	Goiânia,	Estado	de	Goiás.,	doravante	
denominado	distratado,	que	pelo	presente	Termo	de	Distrato,	a	pedido	
deste	e	por	ordem	do	Sr.	Prefeito	Municipal,		considerando	a	paralisação	
das	obras	e	a	 impossibilidade	de	continuação	das	mesmas	por	parte	da	
distratada,		RESOLVEM	de	mútuo	e	comum	acordo	nos	moldes	do	artigo	
79,	 inciso	 II	 da	 lei	 8.666/93,	 rescindirem	 o	 Contrato	 entre	 si	 firmado,	
em	 16/12/2010,	 denominado	 Contrato	 de	 Empreitada	 	 Global,	 	 para	
a	 implantação	do	Parque	Ecológico	 “Chefe	Brito”	nesta	 cidade	de	 Jataí,		
proveniente	 da	 TP	 005/2010	 	 no	 valor	 	 total	 de	 R$.	 	 1.317.410,65	 (um	
milhão	 trezentos	e	dezessete	mil	 quatrocentos	e	dez	 reais	 e	 sessenta	e	
cinco	centavos),	tendo-o	por	distratado,	rescindindo-o	em		sua	totalidade,	
não	produzindo	mais	quaisquer		efeitos	entre	as	partes	e	ou	terceiros,.	Fica	
registrado	que	o	presente	distrato	é	celebrado	amigavelmente	a	pedido	
da	empresa	MPA	CONSTRUTORA	LTDA.,	e	que	na		seara	civil,	as	partes	dão	
mútua	quitação,	não	podendo	mais	nada	cobrar	seja	a	que	titulo	for	em	
relação	ao	extinto	contrato.

	 Fica	a	empresa	MPA	CONSTRUTORA	LTDA,	proibida	de	contratar	
com	 o	 município	 pelo	 período	 de	 um	 ano,	 a	 contar	 da	 assinatura	 do	
presente	distrato.

	 E	 para	 que	 surta	 seus	 jurídicos	 e	 legais	 efeitos,	 assinam	 o	
presente	em	três	(03)	vias		de		igual	teor	e	forma,	na	presença	de		duas	
testemunhas	convocadas	para		o	ato.	

				 Gabinete	do	Prefeito	Municipal,	no	Centro	Administrativo,	aos	
19	dias	do	mês	de	abril	de	2013.	

HUMBERTO	DE	FREITAS	MACHADO
Prefeito	Municipal	

MPA	CONSTRUTORA	LTDA.
Paulo	Lopes	Santana.
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DISTRATO

	 Pelo	 presente	 instrumento	 particular	 de	 Distrato,	 que	 fazem	
entre	si,	de	um	lado,	o	MUNICÍPIO	DE	JATAÍ,		Estado	de	Goiás,	pessoa	jurídica	
de	direito	público	 interno,	 inscrito	no	CNPJ	 sob	o	n.º	 01.165.729/0001-
80,		neste	ato	representado	por	seu	Prefeito	Municipal,	Sr.	HUMBERTO	DE	
FREITAS	MACHADO,		entidade	sediada		na	Prefeitura	Municipal,		localizada	
na	Rua	Itarumã,	355,	doravante	denominado	distratante;		e	de	outro	lado	
a	empresa,	TRIENGE	–	COMERCIAL	E	CONSTRUÇÕES	LTDA.	–	ME,	inscrita	
no	CNPJ/MF	sob	o	nº	05.140.347/0001-53,	estabelecida	na	Rua	C-64,	Qd.	
107,	 Lt.	 10,	 Setor	 Sudoeste,	 na	 cidade	 de	 Goiânia-GO,	 legalmente	 aqui	
representada	na	forma	de	seu	sócio-proprietário,	Sr.	Paulo	Lopes	Santana,	
brasileiro,	 casado,	 empresário,	 portador	da	 cédula	de	 identidade	RG	nº	

19.355.984	 –	 SSP/SP,	 CPF/MF	 nº	 175.541.428-52	 e	 CREA/SP	 523.133/D,	
residente	e	domiciliado	na	Av.	Sucuri	nº	80,	Qd.	12	Lt.	1/8,	Casa	15,	Setor	
Jaó,	 Goiânia-GO,	 doravante	 denominado	 distratado,	 que	 pelo	 presente	
Termo	de	Distrato,	a	pedido	deste	e	por	ordem	do	Sr.	Prefeito	Municipal,		
considerando	a	paralisação	das	obras	e	a	impossibilidade	de	continuação	
das	 mesmas	 por	 parte	 da	 distratada,	 	 RESOLVEM	 de	 mútuo	 e	 comum	
acordo	nos	moldes	do	artigo	79,	 inciso	 II	da	 lei	8.666/93,	 rescindirem	o	
Contrato	 entre	 si	 firmado,	 	 em	 03/09/2010,	 denominado	 Contrato	 de	
Empreitada		Global,		para	a	construção	das	Praças	José	Geda	e		Dom	Abel,	
nesta	cidade	de	Jataí,		proveniente	da	TP	006/2009		no	valor		total	de	R$.		
420.562,03	(quatrocentos	e	vinte	mil,	quinhentos	e	sessenta	e	dois	reais	e	
três	centavos),	tendo-o	por	distratado,	rescindindo-o	em		sua	totalidade,	
não	produzindo	mais	quaisquer		efeitos	entre	as			partes	e	ou	terceiros,.	
Fica	 registrado	 que	 o	 presente	 distrato	 é	 	 celebrado	 amigavelmente	 a	
pedido	da	empresa	TRIENGE	–	COMERCIAL	E	CONSTRUÇÕES	LTDA.	–	ME.,		
e	que	na	 	 seara	civil,	 as	partes	dão	mútua	quitação,	não	podendo	mais	
nada	cobrar	seja	a	que	titulo	for	em	relação	ao	extinto	contrato.

	 Fica	a	empresa	TRIENGE	–	COMERCIAL	E	CONSTRUÇÕES	LTDA.	
–	ME,	proibida	de	contratar	com	o	município	pelo	período	de	um	ano,	a	
contar	da	assinatura	do	presente	distrato.

	 E	 para	 que	 surta	 seus	 jurídicos	 e	 legais	 efeitos,	 assinam	 o	
presente	em	três	(03)	vias		de		igual	teor	e	forma,	na	presença	de		duas	
testemunhas	convocadas	para		o	ato.	

				 Gabinete	do	Prefeito	Municipal,	no	Centro	Administrativo,	aos	
19	dias	do	mês	de	abril	de	2013.	

HUMBERTO	DE	FREITAS	MACHADO
Prefeito	Municipal	

TRIENGE	–	COMERCIAL	E	CONSTRUÇÕES	LTDA.	–	ME
Paulo	Lopes	Santana
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