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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL. 
 
 
Convênio de Cooperação Técnica e Operacional 
que entre si celebram o Município de Frutal/MG 
e o Município de Comendador Gomes/MG, 
visando a colaboração mútua na realização de 
ações de infraestrutura de cada convenente, 
mediante a utilização de bens públicos de forma 
recíproca. 

 
 
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE FRUTAL, pessoa jurídica de 
Direito Público, inscrita no CNPJ sob n°: 18.449.132/0001-60, com sua sede à Praça Sete De 
Setembro, 200 Ed. 3 Poderes, Sl 608, Frutal – MG, CEP 38200-000, neste ato representado 
por sua Prefeita Municipal, Sra. Maria Cecília Marchi Borges, doravante denomninado 
CEDENTE, e de outro lado, o MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, pessoa 
jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob n°: 18.449.173/0001-57, com sua sede à 
Praça Manoel Bertoldo da Silva, nº 31 - Cep: 38.250-000, neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, Sr. Jerônimo Santana Neto, doravante denominado CESSIONÁRIO, 
celebram o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL pelo 
que estabelecem as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 
 
O objeto do presente CONVÊNIO é a colaboração mútua entre os Municípios Convenentes 
para a utilização conjunta e recíproca de equipamentos pesados visando à realização de obras 
de infraestrutura na área de construção e manutenção de vias, conforme disponibilidade. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
 
Para a realização dos objetivos propostos, o Município de Frutal, cedente, coloca à disposição 
para uso recíproco a máquina de sua frota destinada a executar demarcação viária de solo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
 
O cessionário enquanto estiver na posse do equipamento fica responsável pela sua guarda, 
segurança e conservação, devendo ressarcir quaisquer despesas decorrentes de sua culpa ou 
dolo que causarem prejuízo ao cedente. 
 
Parágrafo Único - O Cessionário é responsável pelos danos causados diretamente ao cedente e 
ou terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
 
Caberá a cada convenente estabelecer planos de trabalho e cronograma de atendimento das 
demandas municipais. 
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CLÁUSULA QUINTA: 
 
Com o equipamento cedido o Município cessionário disponibilizará um operador de máquina 
ou um motorista, que será pago com base na legislação do Município cessionário, sendo que 
as despesas com salário e encargos sociais e horas extraordinárias (quando exigidas e 
necessárias) serão custeadas exclusivamente pelo Município cessionário. 
 
I - Será de responsabilidade do Município cessionário o pagamento dos valores necessários à 
cobertura total dos custos operacionais, bem como fica desde já acordada a permuta de 
serviços e máquinas, quando assim for necessário. 
 
II - Entende-se como custos operacionais os destinados ao pagamento de salário, horas extras 
de operadores, encargos sociais, combustíveis e lubrificantes necessários a execução dos 
serviços; 
 
III – Durante a execução do convênio, em caso de necessidade de consertos e reposição de 
peças estes serão custeados pelo Município cessionário. 
 
IV - O Município cessionário não poderá realizar o conserto ou reposição de peças do 
equipamento cedido sem prévia e expressa autorização por escrito do Município cedente. 
 
V - Sempre o equipamento/veículo deverá partir do Município cedente em perfeitas condições 
de uso e funcionamento, abastecido com o tanque completo de combustível, com óleo 
lubrificante necessário e retornar ao Município cedente nas mesmas condições. 
 
VI - As despesas de transporte e deslocamento dos veículos fica por conta do Município 
Cessionário. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
 
Os trabalhos realizados deverão ser devidamente anotados em planilhas específicas, de acordo 
com o uso dos equipamentos, mediante o critério de hora/máquina e/ou hora/outro veículo 
pesado, a fim de apurar com precisão a utilização dos mesmos para futuro fechamento de 
contas, mediante apresentação de relatório. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
É expressamente vedado ao Convenente a cessão ou transferência à terceiros dos 
equipamentos ora conveniados, bem como sua utilização para fins diversos do objeto ajustado 
na Cláusula Primeira. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
 
As despesas deste Convênio correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do 
orçamento vigente. 
 
CLÁUSULA NONA 
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Para dirimir quaisquer dúvidas emergentes do presente CONVÊNIO, elegem o Foro da 
Comarca de Frutal, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA 
 
Este CONVÊNIO terá como data limite de validade um (01) um ano a contar da assinatura do 
mesmo, podendo ser prorrogado, por iguais períodos de 12 meses, havendo interesse das 
partes. 
 
Por estarem de comum acordo, firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, juntamente com as testemunhas abaixo arroladas. 
 
Frutal/MG, 18 de setembro de 2019. 
 
 
MUNICÍPIO DE FRUTAL 
Convenente Cedente 
 
 
MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES 
Convenente Cessionário 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
_________________________________ 
CPF nº 
 
  
_________________________________ 
CPF nº 


