
 

 

CONTRATO DE CONVÊNIO 
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre si fazem, por um lado, como 
CONTRATANTE, SINDS-UFSJ – SINDICATO DOS SERVIDORES DA UFSJ, CGC: 
21.273.537/0001- 03 E, POR OUTRO LADO, A CONTRATADA , QUALIFICADA COMO:  
 
Nome do Proprietário___________________________________________________________ 
 
CPF do Proprietário____________________________________________________________ 
 
Nome da Firma_______________________________________________________________  
 
CGC________________________________ Insc. Estadual____________________________ 
  
Endereço____________________________________________________________________ 
 
Bairro_________________________ CEP____________________ Telefone ______________  
 
Especialidade (S) _____________________________________________________________ 
 
E-mail ______________________________________________________________________ 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO  
 
O objetivo do presente convênio é a prestação de serviços, mediante obrigações determinadas 
no item “A” da cláusula segunda deste convênio.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
1- A Contratada se obriga a:  
I - Prestar serviços no ramo de sua atividade de primeira qualidade.  
II - Repassar o percentual de ______ %(___________ por cento) ao SINDS-UFSJ do total 
bruto das despesas realizadas pelos associados e seus dependentes, neste convênio, sem no 
entanto,acrescer este percentual aos serviços prestados;  
III - Informar diretamente ao SINDS-UFSJ qualquer irregularidade ocorrida, para providências 
imediatas;  
IV - Exigir no ato da utilização do convênio, a apresentação da carteira de associado ou 
dependente pelo SINDS-UFSJ;  
V - Aceitar como forma de pagamento dos associados e seus dependentes o cheque-convênio 
do SINDS-UFSJ;  
VI - Conferir o preenchimento do cheque-convênio, não aceitando seja qualquer tipo de rasura, 
seja no valor do cheque nos números de matrícula e/ou cheque, seja nome das firmas 
conveniadas;  
VII - Não aceitar cheque preenchido no nome de outra firma;  
VIII - Não repassar e nem comercializar os cheques- convênio com terceiros;  

IX - Os cheques deverão ser encaminhados ao SINDS-UFSJ até o dia 17 de cada mês, entretanto quando 

esta coincidir com sábado, domingo ou feriado, deverá antecipar a entrega para o dia anterior aos 

mesmos; 

 



 

X - Remeter o cheque-convênio somente com data anterior ao da entrega dos mesmos para 
SINDS-UFSJ;  
XI – A Contratada conveniada deverá colocar placa com a descrição “MANTEMOS CONVÊNIO 
COM O SINDS-UFSJ”.  
XII - Seguir a tabela da AMB para cobrar seus honorários dos serviços prestados para os 
associados e seus dependentes.  
2- O SINDS-UFSJ , se obriga a:  
I - Credenciar o associado e seus dependentes, que deverá , no momento da obtenção do 
benefício, ou seja, na realização da despesa, se identificar com a carteira de associado ou 
dependente;  
II - Dar divulgação entre seus associados, do presente convênio, bem como mantê-los 
informados periodicamente de sua existência;  
III - Fornecer à contratada , sempre que for necessário , lista atualizada de seus associados, 
bem como, comunicar desligamentos, transferência, férias e outras informações que se fizerem 
necessárias;  
IV - Fornecer um recibo à contratada , referente ao valor dos cheques entregues ao 
SINDSUFSJ, bem como o valor líquido a receber;  
V – Efetuar o pagamento correspondente ao valor das despesas realizadas pelos associados 
até o 7º (sétimo) dia útil do mês subsequente à entrega de cheque-convênio ou 02 (dois) dias  
após o pagamento do servidor da UFSJ.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - FORMA DE PAGAMENTO  
As despesas realizadas pelos associados e/ou dependentes, serão pagas diretamente pelo 
SINDS-UFSJ, mediante depósito em agência bancária da Caixa Econômica Federal ou Banco 
do Brasil, através de um custo de R$ 1,25 de tarifa cobrada pelo sistema informatizado 
fornecido pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.  
 
 
CLÁUSULA QUARTA - OPÇÃO PAGAMENTO  
 
Depósito no banco de sua preferência:  
 
Banco ____________________ nº __________ agência ___________ Conta nº _______ 
 
Titular da conta _______________________________  
 
CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA  

O prazo de vigência do presente convênio é por tempo indeterminado , podendo , no entanto, ser 

rescindido, por qualquer das partes, em qualquer época, mediante comunicação prévia por escrito, com 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias. 

CLAUSULA SEXTA - FORO  
As partes elegem o Foro da Comarca de São João del Rei- MG para dirimir quaisquer dúvidas 
ou pendências, resultante do presente convênio que por acaso vierem a surgir e que não forem 
resolvidas entre as próprias partes.  
 
CLAUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES FINAIS  
O credenciamento fornecido pelo SINDS-UFSJ se limita à apresentação do associado à 
contratada , através da carteira , não implicando em nenhuma responsabilidade sobre 
compromissos de qualquer natureza que venham a ser assumidos entre a contratada e o 
associado ou seus dependentes, além do previsto neste convênio. E por estarem assim justas 
e contratadas, assinam o presente convênio, em duas vias de igual teor, na presença de duas  
testemunhas que também assinam.  
 



 
 

 
 
São João del Rei, _________ de _______________________ de 20 _________ 
 
 
________________________________            _________________________________ 
                                                              
Coordenador Geral Contratado                                            Contratado 
             SINDS-UFSJ  
 
 
 
Testemunhas:  
 
_________________________________ 
 
__________________________________ 


