TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Pelo presente TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES que entre si celebram de um lado a Empresa MARCELLO SILVA E SOUZA - ME,
inscrita no CNPJ sob o nº 13.789.781/0001-97, com sede à Rua RUA FRANCISCO SA, nº 560, Bairro
CENTRO, CEP: 39800-127, na cidade de TEÓFILO OTONI, Estado de MINAS GERAIS, por meio de seu
representante

legal

infra-assinado

e

de

____________________________________________,

outro

lado

o

Contratante,

portador

do

Sr.
RG

_____________________________, inscrito no CPF sob o nº ________________________________,
residente e domiciliado à Rua _________________________________________, nº ______________,
Bairro

_____________________,

CEP:

______________________,

na

cidade

de

__________________________, Estado de ____________________________, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O Objeto do presente Termo é a RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES nº ________________________ celebrado entre as partes acima qualificadas,
respeitado o prazo do Aviso Prévio conforme dispõe o Contrato acima mencionado e de acordo com a
legislação aplicável.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Este Instrumento entra em vigor na data de sua Assinatura, ou na falta desta, a partir do prazo estipulado
na Notificação da Rescisão do Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações previamente
enviada ao Contratante.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
Na hipótese da cessão de equipamentos a Título de Comodato para a utilização dos serviços objeto do
Contrato, o Contratante, neste ato, compromete-se a restituir todos os equipamentos à Contratada. No caso
de extravio, ou de estarem os equipamentos danificados, fica o Contratante obrigado ao ressarcimento pelo
valor de mercado atualizado dos bens.
Parágrafo Único: Para fins de restituição dos equipamentos, tal como previsto anteriormente, o
Contratante se compromete a autorizar o acesso de funcionários da Contratada aos locais onde os mesmos
se encontrem instalados.

CLÁUSULA QUARTA – DOS VALORES RESIDUAIS
A Contratante se compromete a realizar a quitação de quaisquer valores provenientes do contrato ora
rescindindo em até 30 dias após a assinatura deste termo, ou de forma parcelada (se for o caso) em 03
vezes, através da emissão de boleto bancário.
CLÁUSULA QUINTA – DA MOTIVAÇÃO
Fica expressamente declarado que a motivação para a presente Rescisão Contratual, sem prejuízo aos
direitos estabelecidos pela legislação vigente é:
INADIMPLÊNCIA
INVIÁBILIDADE TÉCNICA
OUTROS:
( __ ) CLIENTE NÃO ENCONTRADO OU RECUSOU-SE A ASSINAR A PRESENTE RESCISÃO.
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente Termo de Rescisão.
E por estarem assim, de pleno acordo, assinam as partes o presente Termo de Rescisão em 02 (duas
vias)

de

igual

teor

e

forma,

na

presença

de

02

(duas)

testemunhas

e capazes, que também o assinam.
Local Teófilo Otoni, data ______/_________________/____________.
__________________________________________
(Empresa - Representante Legal)
__________________________________________
Contratante:
Testemunhas:
1ª)________________________________CPF nº ____________________________
2ª)________________________________CPF nº:____________________________

maiores

ANEXO I
TERMO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Pelo presente TERMO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO Nº _________, que entre si celebraram de um
lado a Empresa MARCELLO SILVA E SOUZA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.789.781/0001-97, com
sede à Rua RUA FRANCISCO SÁ, nº 560, Bairro CENTRO, CEP: 39800-127, na cidade de TEÓFILO
OTONI, Estado de MINAS GERAIS, por meio de seu representante legal infra-assinado e de outro lado o
Contratante,

Sr.

_________________________________________________,

portador

do

RG

_____________________________, inscrito no CPF sob o nº _____________________________,
residente e domiciliado à Rua _________________________________________, nº ________________,
Bairro

________________________,

CEP:

________________________,

na

cidade

de

___________________________, Estado de ____________________________, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
A Contratada declara através deste Instrumento que houve a QUITAÇÃO de todos os valores referentes à
prestação dos serviços objeto do referido contrato e, em nada tem a discutir em relação a Débitos
relacionados ao mesmo a partir da Assinatura deste Termo.
A quitação a qual esta Cláusula se refere, a partir da assinatura deste Instrumento, será plena e irrevogável,
não sendo reservada às partes a possibilidade de exigência de créditos por meio judicial ou
extrajudicialmente.
Local Teófilo Otoni / MG, data _____________/___________________/________________.
__________________________________________
(Empresa - Representante Legal)
__________________________________________
Contratante:
Testemunhas:
1ª)________________________________CPF nº ____________________________
2ª)________________________________CPF nº:____________________________

