
TERMO DE CONVÊNIO Nº003/2019 

 

CONVENIO DE COOPERAÇÃO QUE 

CELEBRAM ENTRE SI A AICASES E A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL 

SECO- RS. 

 A Prefeitura Municipal de Erval Seco - RS inscrita no CNPJ sob o nº 

87.613.212/0001 – 22 com sede na Av. do Comércio nº 364, nesta cidade de Erval Seco 

– RS neste ato representado pelo Prefeito Municipal LEONIR KÖCHE, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF sob o nº 373.242.250.04 e portador da Cédula de Identidade sob 

o nº 8022227568 expedida pelo SSP/RS denominado simplesmente CONVENENTE e a 

AICASES – Associação da Industria, Comércio, Agropecuária e Serviços de Erval Seco, 

pessoa jurídica de direito privado,  inscrita no CNPJ sob o nº 91.259.150/0001-70 com 

sede na Rua Afonso Chaves neste Município, neste ato representada pelo Presidente 

Vinicius Queiroz Bulegon, portador da cédula de Identidade sob n° 6108061828 e CPF 

sob o n° 837.914.770-72, residente no Município de Erval Seco -RS denominada 

simplesmente CONVENIADA, resolvem celebrar o presente convênio de cooperação na 

forma das cláusulas condições seguintes: 

 Cláusula Primeira – Do Objeto: 

a) Constitui objeto do presente Convênio desenvolver uma parceria entre a Prefeitura 

Municipal de Erval Seco e a Associação da Industria, Comércio, Agropecuária e 

Serviços de Erval Seco para ajudar nos custos de disponibilização de plataforma 

WEB para monitoramento, armazenamento de imagens e gestão de riscos das 

Câmaras de segurança instaladas na cidade de Erval Seco. 

Cláusula Segunda – Das Obrigações:  



a) A AICASES compromete-se a repassar MENSALMENTE, o valor de RS 500,00 

(quinhentos reais) na C/C 04000 10408, banco 041, agência 0598 – PMES 

movimento/BERGS.  

Cláusula Terceira  

O presente Convênio de Cooperação terá prazo de duração conforme o contrato de 

prestação de serviço nº088/2019 processo nº56/2019 pregão presencial nº 29/2019. 

Cláusula Quarta – Dos casos Omissos:  

 Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, respeitando 

a legislação vigente.  

Cláusula Quinta – do Foro: 

  As partes elegem o foro da cidade de Seberi – RS, para dirimir quaisquer 

questões com o fundamento no presente convênio. 

 E, por estarem, desta forma juntas e acertadas as partes assinam o presente 

documento em três vias de igual teor e forma para que o mesmo surta os efeitos legais e 

jurídicos a que se destina. 

  Erval Seco RS, 02 de outubro de 2019. 

 

 

____________________                        ______________________________________ 

LEONIR KOCHE                          AICASES-ASS. IND. COM. AG. E SERVIÇOS E.S. 

Prefeito Municipal        Conveniada 

 

 

De acordo em data supra 

 

Assessoria Jurídica 


