
CONVÊNIO 003/2019 

 

 

 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

COMENDADOR GOMES E MARTA CRISTINA LEBRON 

CASAMADA CABRERA 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES /MG, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Manoel 

Bertoldo nº 31, nesta cidade de Comendador Gomes/MG, inscrito no CNPJ sob o nº18.449173/0001-57, neste ato 

representada por seu Prefeito Municipal Jerônimo Santana Neto, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 802.051.786-34, 

residente e domiciliado na Rua São Sebastião nº 350, centro, Comendador Gomes/MG.doravantedenominada 

CONVENENTE, e, de outro lado, MARTA CRISTINA LEBRON CASAMADA CABRERA, pessoa juridica de 

direito privado CNPJ 20.880.209/0001-02 situado na Rua Duque de Caxias, N° 453, Bairro Centro, Frutal/MG, na 

pessoa de seu representante legal, Marta Cristina Lebron Casamada Cabrera, CPF: 672.493.378-15, RNE: W113962S 

doravante denominada CONVENIADA, resolvem celebrar o presente Convênio, mediante as seguintes cláusulas 

econdições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente Convênio a realização de parceria entre as partícipes para proceder-se confecção e venda 

de uniformes para os servidores públicos municipais. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO 

 

2.1 - Os servidores Públicos Municipais poderão adquirir no estabelecimento da CONVENIADA compra de 

uniformes para ser descontado em sua folha de pagamento na PREFEITURA no mês subsequente à aquisição. 

 

 2.2- Os descontos serão apurados e realizados na folha de pagamento mediante relatório enviado pela empresa, até o dia 

20 de cada mês, com os comprovantes devidamente assinados pelo servidor, ou por pessoa por ele autorizada, mediante 

autorização expressa por escrito. 

2.3.1 Caso não haja saldo para o desconto da compra efetuada pelo servidor a CONVENIADA somente 

receberá o valor da venda no mês seguinte. 

 



 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA 

 

3.1 – São Obrigações da Conveniada: 

3.1.1 –Confeccionar o uniforme de acorodo com o pedido do servidor 

3.1.2 – Enviar ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal até o dia 20 de cada mês o relatório 

contendo o nome do servidor, valor total da compra com o comprovante de venda devidamente assinados pelo servidor. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE 

 

 

São obrigações da PREFEITURA: 

 

-Realizar os descontos na folha de pagamento do valor gasto pelo servidor; 

-Obter autorização por escrito do servidor para desconto em folha de pagamento 

-Informar a CONVENIADA os nomes e valores que não foram descontados por insuficiência de saldo de remuneração. 

-Arquivar os documentos relativos aos descontos mensais de cada servidor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA 

 

Obrigações da CONVENIADA: 

-Realizar a venda dos uniformes para todos os servidores do Município; 

-Enviar mensalmente relatório das vendas para conferência e apuração dos valores para desconto na folha de pagamento 

do respectivo servidor até o dia 20 de cada mês; 

-Realizar vendas somente ao próprio servidor ou a pessoa por ele expressamente autorizada por escrito, sob pena de 

não ter incluído sua venda na folha de pagamento do servidor; 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA 

 

O presente Convênio vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

 



-O presente Convênio poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou, unilateralmente, por qualquer delas, que 

assim o desejar comunique à outra, por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias. 

-Havendo pendências, as partes definirão, mediante Termo de Encerramento do Convênio as responsabilidades pela 

conclusão ou encerramento do objeto. 

-O presente Convênio, bem como os Termos Aditivos dele advindos, poderão ser rescindidos de pleno direito por 

qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que haja descumprimento das obrigações assumidas por uma delas. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES 

 

Este Convênio somente poderá ser alterado mediante a formalização de Termo Aditivo com este objetivo. 

 

CLÁUSULA NONA– DO FORO 

 

Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução deste Convênio ou de seus Termos Aditivos, que não 

puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes, fica eleito o foro da Comarca de Frutal-MG, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem assim as partes justas e conveniadas, assinam o presente Convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

e para um só efeito. 

 

Comendador Gomes, 20 de dezembro de 2019. 

 

 

 

Município de Comendador Gomes 

 

 

 

Conveniada 

 

 

TESTEMUNHAS: 

1°) __________________________________ 

CPF 

 

2°)__________________________________ 

CPF 


