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JUSTiÇA FEDERAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DE la INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE CONVÊNIO

CONVÊNIO DE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A JUSTIÇA FEDERAL DE
fB INSTÂNCIA NO MARANHÃO E A
ACADEMIA CURVES DE ACORDO
COM AS CLAÚSULAS ABAIXO
FIRMADA:

CONVENENTE:
Justiça Federal de Primeiro Grau no Maranhão, Seção Judiciária do
Maranhão, com endereço à Av. Senador Vitorino Freire, n. 300,
Areinha, São Luis-MA, inscrito no CNPJ sob n05.424.667/0001-35,
representada neste ato pela Diretora Administrativa, Sr" CÉLIA
SILVA FARIA, inscrita no cadastro de pessoa Física - MF sob n°
452.239.803-44, portadora da Cédula de Identidade n° 129640419993
SSP/MA, residente e domiciliada nesta Capital.

CONVENIADO:
NOME:ACADEMIA FEMININA DE GINASTICA LTDA, doravante
simplesmente denominada de ACADEMIA CURVES COHAMA
inscrita no CNPJ sob o n° -08.274.654/0001-15 , com sede na RUA
AUXILIAR II N° 24 SALAO OI COHAJAP no fim assinado pelo
representante legal, ou por quem ele indicar.

OBJETO:
Adesão do CONVENENTE à REDE DE DESCONTOS do
CONVENIADO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - FINALIDADE

A finalidade do Convênio é oferecer a prestação de serviços para a prática de
atividade esportiva em condições especiais para os servidores e dependentes da
CONVENENTE.

CLÁUSULA SEGUNDA - CLIENTELA/lDENTIFICAÇÃO

A clientela CONVENENTE constituir-se-á dos Magistrados e servidores,
dependentes de magistrados e servidores da Justiça Federal/Seção Judiciária do
Maranhão, prestadores de serviços e estagiários contratados, que serão identificados
pela Carteira de Identidade funcional e, no caso de dependente, documento que
comprove o parentesco.
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CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO CONVENIADO

o CONVENIADO obriga-se a:

a) conceder preços diferenciados sobre o valor normal das parcelas do contrato
para servidores da CONVENENTE e seus dependentes e afins;

b) prestar em suas instalações e dependências, por seu quadro técnico profissional,
as atividades disponíveis pelo conveniado;

c) assegurar à CLIENTELA os mesmos padrões técnicos de conforto material,
disponíveis em sua estrutura, dispensados aos demais usuários do Conveniado;

d) não ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste convênio.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO CONVENETE

O CONVENENTE obriga-se a divulgar a parceria ora estabelecida, através dos
meios disponíveis, a seu critério.

CLÁUSULA QUINTA - MATRÍCULA E DESCONTO

O CONVENIADO se compromete a oferecer aos associados da Justiça Federal
de Primeiro Grau no Maranhão seus serviços ordinários e alvo de suas atividades de
condicionamento fisico, nas seguintes condições:
Planos ANUAL, SEMESTRAL E MENSAL desconto DE 20% NAS
MENSALIADES

Desde que:

I - sejam pagos diretamente ao CONVENIADO até a data do vencimento, não cabendo
ao CONVENENTE qualquer ônus no caso de inadimplência;

II - inexista pendência, de ordem financeira ou judicial, envolvendo o contratante e/ou o
beneficiado;

CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA
Pelo prazo de OI (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, mantidas

as condições da cláusula primeira.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO

A rescisão poderá ocorrer a qualquer tempo, por iniciativa de qualquer das
partes, mediante comunicação escrita, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem ônus
para as partes.
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CLÁUSULA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos que eventualmente possam surgir e não previstos neste
convênio serão resolvidos entre as partes, por escrito, conforme a legislação aplicável.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

Fica eleito o foro federal de São Luis-Ma para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente convênio e que não puderem ser decididas pela via administrativa.

E por estarem justos e pactuados, assinam o presente instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas abaixo nomeadas.

São Luis, 21 de outubro de20I6.

PELO CONVENENTE:
f f 1jMc,WJÀ-

CONVENIADO:

Célia Silva Faria
Diretora Administrativa

CPF: 452.239.803-44

~?~
EMANUELLE RAMOS PEREIRA

GERENTE
CPF:025.221.053-02
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