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CONVÊNIO  0001/2021 

 
 

CONVÊNIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

IRUPI-ES E O SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE IRUPI. 

 

I – PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI – ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número o nº 
36.403.954/001-92, sediada à Rua Jalmas Gomes de Freitas – Centro – Irupi – 
ES, doravante denominada CONVENENTE, representada pelo Prefeito Municipal o 

Sr. EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do CPF nº 
813.296.287-72 e RG nº 747346- SSP/ES, residente à Rua João Costa, n° 260– 

Bairro Centro - Irupi –ES. 
 
 II – SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE IRUPI - 

SEPASI, sediada na Rua Vereador Jeremias de Castro Souza, nº 119, 2º andar - Centro – 

Irupi/ES,  inscrita no CNPJ nº 01.474.464/0001-00, representada por seu Presidente, o 

Srº. Adilson Oliveira Sindra , brasileiro,residente e domiciliado na Rua Amelia Algusta 

da Silva, nº 139, Bairro João Tomaz,  Irupi/ES, portador do CPF n° 017.028.727-00 e RG 

n° 1.073.974-ES, doravante denominada CONVENIADA, que se regerá mediante as 

cláusulas e condições seguintes: 

  

1.0 – CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

 

Constitui objeto do presente convênio a contratação de motorista para atender a 

demanda de viagens dos funcionários efetivos e contratados que estão vinculados ao 

SEPASI durante o exercício do ano corrente. 

 

2.0 – CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE: 

 

2.1- Será repassado pelo CONVENENTE a título de terceiro, pessoa jurídica (convênio) 

conforme a Lei Orçamentária vigente, o valor global de R$ R$ 26.910,11 (Vinte e seis 

mil novecentos e dez reais e onze centavos) que serão pagos em 12 (doze) 

parcelas de R$ 2.242,51 ( Dois mil duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta 

e um centavos). 

 

3.0 – CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA: 

 

O presente convênio terá início em 01 de Janeiro de 2021, e encerrando-se em 31 de 

dezembro 2021, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante 

Termos Aditivos. 
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4.0 – CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

A despesa correrá por conta da dotação orçamentária – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO  nº 040001.041220012.009- 3339039, do Orçamento Municipal de 

Irupi para o exercício de 2020. 

 

5.0 – CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 

A CONVENIADA deverá prestar contas ao CONVENENTE no prazo de 30 dias após o 

recebimento dos recursos, sob pena de ser suspenso o repasse posterior. 

 

6-0– CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS: 

 

6.1 – Deverá a CONVENIADA, contratar os profissionais necessários para atendimento ao 

objeto descrito neste Convênio. 

6.2 - Todos os riscos e obrigações trabalhistas correrão por conta da CONVENIADA. 

6.3 - A CONVENIADA deverá manter e movimentar os recursos recebidos em conta 

específica junto à instituição bancária. 

 

7-0– CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 

 

O presente convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de 

qualquer uma das partes, avisando uma à outra com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias e em caso de inadimplência da observância de qualquer uma das 

cláusulas, o mesmo será suspenso e/ou rescindido, de imediato, independente da 

notificação, sem que disso decorram sanções legais. 

 

8.0– CLÁUSULA OITAVA – DO FORO: 

 

 Fica eleito o foro da Comarca de Iúna/ES, renunciando a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja para dirimir sobre qualquer ato não constante deste contrato. 

 

 E, por estarem justos e acordados firmam o presente convênio em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença de duas 

testemunhas. 

 

                                                                       Irupi-ES 01 de janeiro de 2021. 

 

 

 

 

 

Testemunhas:_________________________ 

                       

                      _________________________  

 

____________________________________ 

 EDMILSON MEIRELES DE OLIVEIRA 

                   Prefeito Municipal  

                       Convenente 

  

_________________________ 

ADILSON OLIVEIRA SINDRA 

      Presidente Do SEPASI 


