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TERMO DE DISTRATO
Pelo  presente  termo  de  distrato  contratual,  de  um  lado  o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAIEIRAS – IPREM, inscrita no CNPJ
sob o n.º 13.125.565/0001-08, com sede na Rua João XXIII n.º 48, Centro, Caieiras/SP,
neste ato representada por seu SUPERINTENDENTE, Senhor EDUARDO SATRAPA,
brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 15.587.218 e do CPF/MF
n.º 079.325.368-39, e de outro lado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP,
inscrita no C.N.P.J.  nº 48.066.047/0001-84, estabelecida Rua da Mooca nº 1.921 –
Mooca – São Paulo – SP, por seus representantes legais, resolvem de comum acordo,
sem quaisquer ônus para as partes e nada tendo a reclamarem reciprocamente, quer
amigável ou judicialmente, DISTRATAR o contrato firmado em 01 de Março de 2019,
através do Processo Administrativo nº 013/2019, referente à “prestação de serviços
de publicidade legal de todos os atos de interesse da Prefeitura,  pelo sistema “on
line”,  no  “Diário  Oficial  do  Estado  de  São  Paulo”,  cessando  todos  os  efeitos  e
obrigações mútuas estabelecidas nas cláusulas contratuais a partir desta data, com
exceção das faturas ainda não quitadas correspondentes ao referido contrato, que
deverão ser quitadas nos respectivos vencimentos.

Fica desde já eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo, para
dirimir  questões  que  possam  resultar  deste  termo  e  que  não  puderem  ser
amigavelmente solucionadas.

E por assim estarem justos e cientificados, fizeram este termo em
02  (duas)  vias  de  igual  teor  e  forma,  na  presença  das  testemunhas  abaixo  que
também o assinam.

Caieiras, 12 de Agosto de 2019.
 

PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAIEIRAS

Eduardo Satrapa
Superintendente

PELA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

 FUAD MIGUEL PACHA NETO                    CAMILA MOREIRA DOS SANTOS DA FONSECA
Diretor de Gestão de Negócios                  Gerente de Produtos Gráficos e de Informação

TESTEMUNHAS:

NOME : RENATA MUCELINI TURBUK               NOME : ROBERTA SELLMER BERTOLLO
RG. 32.239.364-4                                                     RG. 28.150.466-0   
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