
CONVÊNIO Nº. 01 /2018 

 

 

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DO COMENDADOR 

GOMES E OGRE IND E COM DE 

CONFECÇÕES E BRINDES LTDA. 

 

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 nº 18.449173/0001-57, 

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, doravante 

designado simplesmente CONVENENTE, de um lado, e do outro, o OGRE 

IND E COM DE CONFECÇÕES E BRINDES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado CNPJ nº 11.172.628/0001-90, situado na Rua Royalties, nº 924, na 

pessoa do seu representante legal, RICARDO JOSÉ RIBEIRO, brasileiro, 

portador do CPF nº 787.350.256-20 e RG 25.998.458-9 SSP/SP, 

CONVENIADO, resolvem, conjugar esforços e recursos mediante a 

celebração do presente CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições a 

seguir estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA -Constitui objetivo da celebração do presente 

convênio a conjugação de esforços e recursos, para assegurar a realização 

exposição agropecuária – EXPOGOMES 2018, evento que traz divisas e 

divulgação do Município de Comendador Gomes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente convênio tem por objeto facilitar aos 

servidores públicos a aquisição de “Credencial” para ingresso todos os dias do 

evento que se realizará de 13 a 16 de setembro de 2018, no valor de R$60,00 

(sessenta reais).  

 



CLÁUSULA TERCEIRA – A facilidade para aquisição da “Credencial” consiste 

em parcelamento da Credencial em 02 (duas) parcelas, a serem descontadas 

em folha de pagamento nos meses de setembro e outubro de 2018, mediante 

autorização expressa do servidor. 

 

Parágrafo Único - O CONVENENTE obriga-se a efetuar repasse dos recursos 

recebidos da 1ª parcela ao CONVENIADO no mês de setembro e da 2ª 

parcela no mês de outubro, sendo o repasse feito através de depósito em 

conta corrente do Conveniado no Banco SICCOB, Ag. 3120, Conta corrente 

100186-9. 

 

CLÁUSULA QUARTA - São obrigações do(a) CONVENENTE: 

1. Atender a solicitação do Servidor Público que pretender adquirir a 

Credencial com desconto em folha de pagamento; 

2. Fornecer ao Conveniado a relação dos servidores que autorizaram referido 

desconto 

3. Repassar o valor descontado de cada parcela na forma estabelecida no 

parágrafo único da Cláusula Terceira  

 

CLÁSULA QUINTA - São obrigações do CONVENIADO: 

1. Entregar as Credencias aos servidores mediante autorização para o 

Município efetuar o desconto em folha; 

2. Permitir e entrada de todos servidores que adquirirem as credenciais; 

5. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação, relativamente ao 

objeto do presente convênio, aos servidores que solicitar 

 

CLÁUSULA SEXTA - O presente convênio terá duração de 02 (dois) meses, 

tendo como termo inicial a data de sua assinatura. 

 

E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o 

presente termo de CONVÊNIO em quatro (04) vias de igual teor e forma, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas, para que suta seus efeitos 

legais. 

 



Comendador Gomes, 23 de agosto de 2018.               

 

  

  

Jerônimo Santana Neto 

Município de Comendador Gomes         

  

RICARDO JOSÉ RIBEIRO 

Sindicato Rural de Comendador 

Gomes 

  

TESTEMUNHAS 

1ª)____________________________________________________________

R.G Nº._______________________ 

2ª)____________________________________________________________

R.G Nº. _______________________ 

 


